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ДОКУМЕНТИ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
В ідповідно до статті 107 Конституц ії України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в д ію  р іш ення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 р оку  «Про застосування персональ

них спец іальних економ ічних та інш их обм еж увальних заход ів (санкц ій )»  (додається).
2. Контроль за виконанням  р іш ення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в д ію  цим Указом , покласти на 

Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його  опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
24 червня 2021 року 
№ 266/2021

Введено в дію
Указом  Президента України 

від 24 червня 2021 р оку  № 266/2021
РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України 
від  18 червня 2021 року

Про застосування персональних спеціальних економічних та  інших обмежувальних заходів (санкцій)
Відповідно до статті 5 Закону У країни «Про санкц ії»  Рада національної безпеки і оборони України ВИРІШИЛА:
1. П ідтримати внесені Н аціональним  банком  України пропозиц ії щ одо застосування персональних спец іальних е коном ічних  та 

інш их обм еж увальних заход ів (санкц ій ).
2. Застосувати персональні спеціальні е коном ічн і та інш і обм ежувальні заходи (санкц ії) до:
1) ф ізични х осіб згідно  з додатком  1;
2) ю ри дични х осіб згідно  з додатком  2.
3. Кабінету М ін істр ів  України разом зі С лужбою  безпеки України та Н аціональним банком  України забезпечити реал ізацію  і м о

н іторинг еф ективності персональних спец іальних економ ічних та інш их обм еж увальних заход ів (санкц ій ), передбачених пу нк
том 2 цього ріш ення.

4. М ін істерству закорд онних справ України по інф ормувати  компетентні органи Є вропейського  Союзу, Сполучених Ш татів А ме
рики та інш их держав про застосування санкц ій  і поруш ити перед ним и питання про запровадження аналогічних обм еж уваль
них заходів.

Секретар Ради національної безпеки і  оборони України О. ДАНІЛОВ 
Д одаток 1

до р іш ення Ради національної безпеки і оборони України 
в ід  18 червня 2021 р оку  «Про застосування персональних 

спец іальних економ ічних та інш их обм еж увальних заход ів (санкц ій )»  
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, 

до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції')
№ Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні Вид обмежувального заходу Строк

з/п дані (дата народження, громадянство), посада/ (відповідно до Закону України «Про санкції») застосування 15.
професійна діяльність

3.

Уткін  Д митро  Валерійович 
(Уткин Д м итрий Валерьевич, І І Т Ш  ОМУТВО). 
Народився 11 червня 1970 р. у  м. Азбест, 
Свердловської обл., РФ.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Паспорт № 5803989141, виданий відд ілом  ВС 
П ечорського р -ну П сковсь ко ї обл. у  2003 р. 
Закордонний  паспорт 65 № 3950952, виданий 
29 серпня 2015 р. в м. М осква. 
Ідентиф ікац ійний  податковий номер 
262404751144.
Член ПВК «Вагнера»

2. Валіулін Тимур Самірович
(Валиулин Тимур Самирович, У А ІЛ ІШ  
ТУ М ІІВ ).
Народився 20 грудня 1962 р. у 
м. Краснозаводськ З а горсько го  району 
М о ско всько ї області, РФ.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
З 2012 до 2018 рр. -  начальник управл іння 
боротьби з е кстрем ізм ом  М ін істерства 
внутр іш н іх  справ Р ос ійсько ї Федерації

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

Вексельберг В іктор Ф ел іксович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права
(Вексельберг Виктор Ф еликсович, УЕК5ЕІ_ВЕВН особи користуватися та розпорядж атися належним  їй

Три роки

УІКТОВ).
Народився 14 травня 1957 р. у  м. Д рогобич 
Л ьв івсь ко ї області, Україна.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
З березня 2017 р. -  гром адянин Республ іки 
Кіпр

4. В оробйов Олександр М иколайович 
(Воробьев Александр Николаевич, УОВОВІОУ 
ОІ_ЕК5АІ\ЮВ).
Народився 13 березня 1970 р. у  м. Гаврилов- 
Ям, РФ.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Паспорт № 754116204.

5. Ж аров Олександр Олександрович 
(Ж аров Александр Александрович, 2НАВОУ 
ОІ_ЕК5АІ\ЮВ).
Народився 11 серпня 1964 р. у  м. Челябінськ, 
РФ.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Колиш н ій  голова Ф едеральної служби 
Р ос ійсько ї Ф едерації з нагляду за 
ком ун ікац іям и , інф орм ац ійним и  технологіям и 
та засобами масової інф ормації.
З 24 березня 2020 р. -  генеральний директор 
АТ «Газпром -м едіа  Холдинг».

6. Золотов В іктор Васильович 
(Золотов Виктор Васильевич, 2ОІ_ОТОУ 
УІКТОВ).
Народився 27 січня 1954 р. у  м. Сасово 
Рязанської обл., РФ.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Д иректор  Ф едеральної служби в ійськ 
національної гвард ії Р ос ійсько ї Ф едерації -  
Головноком андувач військам и Національної 
гвардії Р ос ійсько ї Федерації, генерал армії

7. Абрамов Валерій В 'ячеславович 
(Абрамов Валерий Вячеславович, АВВАМОУ 
УАІ_ЕВІІ).
Народився 06 січня 1963 р. у  м. Тула, РФ. 
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації. 
Ідентиф ікац ійний  податковий номер 
780201346432.
П рож иває за адресами: Р Ф , м. Вологда, 
вул. Черниш евського , 133; м. Санкт-Петербург, 
Граж данський проспект, 122, 5а.
Генеральний директор АТ «ВАД» (рос. -  
АО «ВАД»).

8. А к ім о в  Андрій  Ігорович
(Аким ов Андрей И горевич, АКІМ О У АІ\ЮВІІ). 
Народився 22 вересня 1953 р. 
у  м. С анкт-Петербург, РФ.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Голова правління АТ «Газпромбанк»

9. Богданов Володимир Л еонідович 
(Богданов Владимир Леонидович, ВОНОАІЧОУ 
У О Ш О У М У В ).
Народився 28 травня 1951 р. у  с. Суєрка 
Уп оровського  району Т ю м енсько ї області, РФ. 
Громадянин Р ос ійсько ї Ф едерації

майном;
2) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України
1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

10.

12.

13.

16.

24.

Черезов Андр ій  Володим ирович
(Черезов Андрей Владимирович, СНЕВЕ2ОУ
АІ\ЮВІІ).
Народився 12 ж овтня 1967 р. у  м. Салаїр 
Кем еровської області, РФ.
Громадянин Р ос ійської Федерації.
До листопада 2020 р. -  заступник М ін істра  
енергетики Р ос ійсько ї Ф едерації

Д єдов М ихайло Олександрович 
(Дедов М ихаил А лександрович, ОІЕООУ 
М УКН АН О ).
Народився 04 вересня 1952 р.
Громадянин Р ос ійської Федерації. 
Ідентиф ікац ійний  податковий номер 
782605091416

Д ерипаска  Олег Володим ирович 
(Дерипаска  Олег Владимирович, 0ЕВУРА5КА 
ОІ_ЕН).
Народився 02 січня 1968 р. у  м. Д зер ж и нськ 
Н иж ньо го р од сько ї обл., РФ.

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним їй 
майном;
2) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам

Три роки

14.

Громадянин Р ос ійської Ф едерації та Республ іки інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на
Кіпр . територ ію  України
П рож иває за адресами: РФ , Краснодарський
край, Усть-Л аб інський  район, хутір
О ктябрьський , вул. Северна, 64; Велика
Британія, Л ондон, 5Ш 1Х  8РН, район Белгравія,
пл .Б ел грейв , 5

Топор -Г ілка  Сергій Анатол ійович 
(Топор-Гилка  Сергей Анатольевич, ТОРОВ- 
НІІ_КА 5ЕВНІІ).
Народився 17 лю того  1970 р. Громадянин 
Р ос ійсько ї Федерації.
Генеральний директор 
ВАТ «Зовн іш ньоеконом ічне  об'єднання 
«Технопромекспорт».

Торш ин О лександр П орф ирович 
(Торш ин Александр П орф ирьевич, ТОВ5НУМ 
ОІ_ЕК5АІ\ЮВ).
Народився 27 листопада 1953 р. у  с. М ітога 
У сть-Больш ерецького  району Кам чатської 
області, РФ 
П рож иває у  м. М осква.
Колиш н ій  заступ ник голови правління 
ВАТ АБ «Росія», радник голови правління 
«Россільхозбанк»

Ряузов Д енис Ю рійович 
(Ряузов Д енис Ю рьевич, В ІА ІІ2О У 0ЕМУ5).
Народився 23 травня 1974 р. у  м. Омськ, РФ.
Громадянин Р ос ійської Федерації.
Ідентиф ікац ійний  податковий номер 
422193690203.
П рож иває у  м. Ростов-на-Д ону, РФ.
Кер івник ТОВ «М іж народний центр проф ес ійної 
п ід готовки  «Волк»

Кер ім ов Сулейман Абусаїдович 
(Керим ов Сулейман Абусаидович, КЕВІМОУ 
5ІАЕІМ АІЧ).
Народився 12 березня 1966 р. у  м. Дербент 
Республ іки Дагестан, РФ.
Громадянин Р ос ійської Федерації.
П рож иває у  м. М осква, РФ  та м. Антіб, Ф ранц ія територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів - тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на

17.

18.

19.

Кл іш ин М ихайло Олексійович 
(Клиш ин М ихаил Алексеевич, КИ5НУМ  
М УКН АН О ).
Народився 09 листопада 1954 р. у  м. Санкт- 
Петербург, РФ

Колокольцев Володимир Олександрович 
(Колокольцев Владимир А лександрович, 
КОІ_ОКОІ_Т5ЕУ УО Ю О УМ У В ).
Народився 11 травня 1961 р.
П рож иває у  м. Н иж ній  Л ом ов, П ензенська 
обл., РФ.
М ін істр  внутр іш н іх  справ Р ос ійсько ї Федерації, 
генерал поліц ії

Колосов Богдан Валерійович 
(Колосов Богдан Валерьевич, К О Ю 5О У 
ВОНОАІЧ).
Народився 06 травня 1985 р.

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України
1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів - тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним їй 
майном;
2) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;

Три роки

П рож иває у  м. Іж евськ Удм уртсько ї Республ іки, 3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам
РФ

20. М уратов Олексій Валентинович
(М уратов А лексей Валентинович, М ІІВАТО У
ОІ_ЕК5ІІ).
Народився 17 лю того  1978 р. у  К урській  обл., 
РФ.
Зареєстрований за адресою : РФ, Курська  обл., 
м. Курчатов, вул. Буд івельників , 4, кв.21.
М ісця перебування: м. М осква, РФ , м. Д онецьк, 
Україна.
Голова виконавчого  ком ітету руху «Донецька 
республіка», оф іц ійний  представник т.зв. 
«ДНР» в РФ, ке р івни к проєкту «СІіапде ІІіе 
Ш ґіС ТодегІІіе»

інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

21. Назаров Сергій М акарович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки
(Назаров Сергей М акарович, МА2АВОУ 5ЕВНІІ). особи користуватися та розпорядж атися належним їй

22.

Народився 27 липня 1961 р. у  м. К ізел, РФ. 
Заступник М ін істра  економ ічного  розвитку 
Р ос ійсько ї Федерації, голова «М іж в ід ом чо ї 
ко м іс ії з надання гум анітарної п ід трим ки 
постраждалим  територіям  п івденно-сх ідних 
районів Д онецько ї та Л уган сько ї областей 
України»

Н ікулов Геннадій Анатол ійович 
(Н икулов Геннадий Анатольевич, ІЧІКІНОУ 
Н Е Ш А О ІІ).
Народився 17 лю того  1967 р.
Громадянин Р ос ійської Федерації. 
Ідентиф ікац ійний  податковий номер 
6910012344.
П рож иває за адресою : РФ , м. М осква, 
м. Калязін, вул. Привокзальна, 27.
Президент ТОВ «Холдинг охоронних структур 
«Волк»

23. Д ю м ін  Олексій Геннадійович

майном;
2) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права 
(Д ю м ин  Алексей Геннадиевич, ОІІІМІМ ОІ_ЕК5ІІ). особи користуватися та розпорядж атися належним їй 
Народився 28 серпня 1972 р. у  м. Курськ,_РФ . майном;

2) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

З 2016 р. -  губернатор Тульсько ї області РФ, 
генерал-лейтенант ЗС РФ

Ф урсенко  Сергій Олександрович
(Ф урсенко  Сергей А лександрович, РІІВ5ЕІЧКО
5ЕВНІІ).
Народився 11 березня 1954 р. у  м. Санкт- 
Петербург, РФ.
В іце-президент АТ «Газпромбанк»

1) блокування а ктив ів  -  тим часове обм еж ення права 
особи користуватися та розпорядж атися  належ ним  їй 
майном ;
2) запоб ігання  виведенню  кап італ ів  за м еж і Укра їни ;
3) в ідм ова  в наданні та скасування в із резидентам  
іно зе м н и х держ ав, застосування інш и х  заборон в'їзду 
на територ ію  України

Три роки

Три роки
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ДОКУМЕНТИ
25. Говорун О легМ аркович

(Говорун Олег М аркович, Н О У О В Ш  ОІ_ЕН). 
Народився 15 січня 1969 р. у  м. Братськ 
Ір кутсько ї області, РФ.
З серпня 2020 р. -  заступник голови ВЕБ.РФ.

26. Костін Андрій  Л еонідович
(Костин Андрей Леонидович, К О З Ш  А Ш В ІІ) . 
Народився 21 вересня 1956 р. у  м. М осква, РФ, 
Голова правління ПАТ «ВТБ Банк»

27. М іллєр Олексій Борисович
(М иллер Алексей Борисович, М ІШ Е В  ОІ_ЕКЗІІ). 
Народився 31 січня 1962 р. у  м. Санкт- 
Петербург, РФ.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Голова правління ВАТ «Газпром », заступник 
голови ради директор ів  ком пан ій  «Газпром 
нафта», «Газпром банк» і «Согаз»

28. Ротенберг Іго р А р ка д ій ов и ч  
(Ротенберг И горь Аркадиевич, ВОТЕМВЕВН 
ІНОВ).
Народився 09 травня 1973 р. у  м. Санкт- 
Петербург, РФ.
Голова ради директор ів  керую чої ком пан ії 
«ЕНВІПІ Ін ж и н ір ін г» .

29. Ш амалов Кирило М иколайович 
(Ш амалов Кирилл Н иколаевич, З Н А М А Ю У  
К У В У Ю ).
Народився 22 березня 1982 р.
Член Ради директор ів  «СІБУР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України
1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

30. Р єзн ік Владислав Матусович 
(Р езни к Владислав М атусович, ВІЕ2ІЧІК 
УІ_А0УЗІ_АУ).
Народився 17 травня 1954 р .у  м. Санкт- 
Петербург, РФ.
Депутат Д ерж авно ї Думи РФ

31. Ротенберг А ркад ій  Романович 
(Ротенберг Аркадий  Романович, ВО ТЕШ ЕВН  
АВКАО ІІ).
Народився 15 грудня 1951 р. у  м. Санкт- 
Петербург, РФ

32. Ротенберг Б орис Романович 
(Ротенберг Борис Р оманович, ВОТЕШ ЕВН 
БОВУЗ).
Народився 03 січня 1957 р. у  м. Санкт- 
Петербург, РФ

33. Ротенберг Роман Борисович (Ротенберг Роман 
Борисович, ВО ТЕШ ЕВН  ВОМАІЧ).
Народився 07 кв ітня 1981 р.
у  м. С анкт-Петербург, РФ.
Громадянин Р ос ійсько ї Ф едерації 
та Ф інляндсько ї Республ іки

34. Трибун Олександр Львович 
(Трибун Александр Львович, Т В У В Ш  
О І_ЕКЗАШ В).
Народився у  1969 р.
Ідентиф ікац ійний  податковий номер 
781909887705.
П рож иває за адресою : РФ , м. Санкт-Петербург, 
Т оргова площа, 6, кв. 26.
Д иректор  ТОВ «Дайвтехносервіс», ТОВ «Парус 
де Групп», ТОВ «НВП «ДТС», ТОВ «Парус 
Концерт»

35. Ч ір іков  Олег С ергійович
(Ч ириков Олег Сергеевич, СНІВІКОУ ОІ_ЕН). 
Народився 1985 р.
П рож иває за адресою : РФ , м. Санкт-Петербург, 
проспект Індустріальний, 30/23, кв. 205. 
П рограм ний м енеджер ТОВ «Дайвтехносервіс».

36. К аганський  Володимир Якович 
(Ка ганский  Владимир Яковлевич, КАНАМЗКУІ 
УО Ю О УМ У В ).
Народився 1957 р.
Ідентиф ікац ійний  податковий номер 
781618264142.
П рож иває за адресою : РФ , м. Санкт-Петербург, 
вул. Будапеш тська, 144, кв. 392 
Засновник та колиш н ій  директор 
ТОВ «Дайвтехносервіс», директор ЗАТ «НВП 
«Берил»

37. Ісмаїлов Раш ид Рустамович 
(Исмаилов Раш ид Рустамович, ІЗ М А ІЮ У  
ВАЗНУО).
Народився 2 листопада 1965 р.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Заступник М ін істра  зв 'я зку  і масових 
ком ун ікац ій  Р ос ійсько ї Федерації.
З 19 серпня 2020 р. -  президент АТ «Вимпєл- 
Ком унікац ії»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України
1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України
1) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України; Три роки
2) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України; Три роки
2) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України; Три роки
2) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України
1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
3) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их дозвол ів , 
одержання (наявн ість) яких є ум овою  для зд ійснення 
певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи 
зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть в їх  інтересах;
8) повна заборона заходж ення інозем них нев ійськових 
суден та в ійськових кораблів до територ іального  моря 
України, її внутр іш н іх  вод, портів;
9) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
10) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних цінностей та обмеження видачі го т івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
11) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
12) позбавлення держ авних нагород У країни, інш их 
ф орм  відзначення;
13) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

Авідзба Ахра Русланович 
(Авидзба Ахра Русланович, АУЮ 2ВА АКНВА). 
Народився 27 січня 1986 р. у  м. Сочі, 
Краснодарський  край.
Громадянин Р ос ійської Федерації. 
М еш канець м. Сочі.
К ер івник угруповання « Інтернаціональна 
бригада «Пятнаш ка» незаконного  збройного  
ф орм ування «ДНР»

А гаф онов Євгеній М иколайович 
(А гаф онов Евгений Николаевич, АНАРОІЧОУ 
УЕУНЕІЧІІ).
Народився 10 травня 1982 р. у 
м. Сєвєродонецьку Л уган сько ї області. 
Зареєстрований за адресою : Л уганська  
область, С єверодонецький район, 
смт Борівське, вул. Леніна, 54

38. Авідзба Ахра Русланович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

39. А гаф онов Євгеній М иколайович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

40. А гаф онов М икола  М иколайович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
(А гаф онов Николай Николаевич, АНАРОІЧОУ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
МУКОІ_А). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 24 травня 1980 р. Зареєстрований за 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
адресою : Л уганська  область, м. С євєродонецьк, ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
вул. Ш осе Буд івельників , 136/39 припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

А нтю ф єєв Володимир Ю рійович 
(Антю ф еев Владимир Ю рьевич, АІЧТИІРІЕІЕУ 
УО Ю О УМ У В ).
Народився 19 лю того  1951 р. 
у  м. Н овосиб ірську Р ос ійсько ї Федерації. 
Громадянин Р ос ійської Федерації.
На сьогодн і прож иває на територ ії Р ос ійської 
Ф едерації.
Один з л ідер ів незаконного  збройного  
ф орм ування «ДНР».
З 9 липня по 23 вересня 2014 р. -  «перш ий 
в іце -прем 'єр-м ін істр  по роботі з 
правоохоронними органами ДНР».
Станом на 15 березня 2021 р. -  заступник 
генерального директора  АТ «Об'єднана 
двигунобуд івна  корпорація»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
42. Аройо Панеро Гектор 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки

(Н ек іо г Аггоуо Рауего). особи користуватися та розпоряджатися належним їй
Народився 25 січня 1988 р. Громадянин майном;
Корол івства Іспанія. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Колиш н ій  член Батальйону «Привид» А К  «ЛНР» 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

43. Балиба В 'ячеслав Олександрович 
(Бальїба Вячеслав А лександрович, ВАІ_УВА 
УІАСНЕЗІ_АУ).
Народився 1 листопада 1976 р. у 
с. Ак-С уу, К иргизстан.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації. П рож иває 
у  м. Нягань Х анти -М анс ійсько го  автономного 
о кру гу  (РФ )

44. Басурін Едуард О лександрович
(Басурин ^дуард  А лександрович, ВАЗІІВІМ
ЕОІІАВО).
Народився 27 червня 1966 р.
Зареєстрований за адресами: м. Донецьк, вул. 
Стадіонна, 20а, кв. 30, 
м. Д онецьк, вул. Незалежності, 36, кв. 12. 
«Заступник м ін істра» т.зв. «М ін істерства 
оборони ДНР».
Станом на 03 травня 2021 р. -  «прес-секретар 
В ійськового  командування ДНР»

45. Баш иров М арат Ф аатович (Баш иров Марат 
Ф аатович, ВАЗНУВОУ М АВАТ).
Народився 20 січня 1964 р. у  м. Іж евську 
Р ос ійсько ї Федерації.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації. 
П рож иває в м. М осква

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

46. Баш катов Юрій Іванович
(Баш катов Ю рий Иванович, ВАЗНКАТОУ УІІВ ІІ).
Народився 10 ж овтня 1958 р. у  Л уганській
області.
Зареєстрований за адресою : Л уганська  
область, м. Антрацит, вул. М иру, 22, кв. 10

47. Б ідняк В 'ячеслав Васильович 
(Б идняк Вячеслав Васильевич, ВЮІМІАК 
УІАСНЕЗІ_АУ).
Народився 14 травня 1965 р. у 
м. Д н іпропетровськ.
П рож иває за адресою : м. Д н іпро , вул. Братів 
Троф ім ових, 52/48. Кер івник гром адських 
радикальних рухів «Л івий сектор» та «Дн іпро, 
вставай»

Бесера Васкес Серхіо М ануель 
(Вессега У агдиег Зегдіо М апиеі). Народився 
12 березня 1987 р.
Громадянин Корол івства Іспанія

49. Безлер Ігор М иколайович 
(Безлер И горь Николаевич, ВЕ2І_ЕВ ІНОВ). 
Народився 30 грудня 1965 р. у  м. С імф ерополь, 
Громадянин Р ос ійської Федерації.
П аспорт інозем ного  гром адянина ОР 084531. 
Зареєстрований за адресами: М осковська  
область, м. Серпухов, вул. Д ж о на  Ріда, 3, 
кв. 26,
А втономна Республ іка  Крим , вул. Тургенєва, 
буд. 20, кв. 70

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним їй
м айном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их дозвол ів , 
одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  для зд ійснення 
певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи 
зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх  інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпоряджатися належним їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інш их дозволів, 
одержання (наявність) яких є ум овою  для здійснення 
певного виду д іяльності, зокрема, анулювання чи 
зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами іноземної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ються резидентами 
іноземної держави або д ію ть в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 е кон о м ічн и х  та ф інансових 
зобов 'язань ;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
50. Б ілоус Д іна  Володимирівна

(Билоус Д ина  Владимировна, В И О ІІ5  ОІМА).
Народилася 14 січня 1970 р.

51. Блоха Олена Володимирівна
(Блоха Елена Владимировна, ВІ_ОКНА ОІ_ЕМА).
Народилася 11 травня 1969 р.
«Голова» «Департаменту зв 'я зк ів  з 
гром адськістю  ДНР»

52. Бойченко Олександр Борисович 
(Бойченко Александр Борисович, ВОІСНЕІЧКО 
О ІЕ К 5 А Ш В ). Народився 6 липня 1961 р. 
Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, 
вул. М аяковського , 9, кв. 49

53. Д рагослав Бокан 
(Огадозіау Вокап).
Народився 15 лю того  1961 р. у  м. Белград. 
Громадянин Республ іки Сербія.
Кер івник сербської пророс ійсько ї неурядової 
орган ізац ії «Сербське народне в ідродж ення» 
та радикально-екстрем істської орган ізац ії «Білі 
орли»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

54. Бондаренко Сергій М ихайлович 
(Бондаренко Сергей М ихайлович, ВОШ АВЕІЧКО 
5ЕВНІІ). Народився 27 серпня 1976 р. у 
м. А нтрацит Л уган сько ї області.
Зареєстрований за адресою : Л уганська  
область, м. Антрацит, вул. Ч ерниш евського,
13, к в . 2.
П озивний «Бандерас». Д одатковий  позивний 
«Бендикс»

55. Бондарець Оксана Володимирівна 
(Бондарец Оксана Владимировна, В О Ш А В Е Т 5 
О К 5 А М ).
Народилася 27 червня 1977 р.
Зареєстрована за адресою : Д онецька  область, 
с. Ларине, вул. Червона, 15

56. Борисов Андрій  Олександрович 
(Борисов Андрей А лександрович, ВОВУ5ОУ 
А Ш В ІІ) .  Народився 27 листопада 1984 р. 
Зареєстрований за адресою : Д онецька  область, 
Володарський район, с. Ш евченко, вул. 
Ш евченка, 39а, л ін ія  575, буд. 57.
Колиш н ій  «начальник» т.зв. «Ш табу полку 
спец іального призначення МВС ДНР», 
«депутат». «Народної Ради ДНР перш ого 
скликання «.
Позивний «Чечен». Д одатковий  позивний 
«Чех»

57. Б орщ евський Євгеній Володимирович 
(Борщ евский  Евгений Владимирович, 
ВОВ5НСНЕУ5КУІ УЕУНЕІЧІІ).
Народився 23 грудня 1984 р.
Зареєстрований за адресою : м. Стаханов (з 
2016 р. -  м. Кадіївка), вул. П уш кіна, 17/1. 
Колиш н ій  «заступник голови Народної М іл іц ії 
ЛНР».
Позивний «Борщ»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
58. Бочкарьова Олена М иколаївна

(Бочкарева Елена Николаевна, ВОСНКАВОУА
ОІ_ЕМА).
Народилася 21 листопада 1987 р.

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

59. Буцький Олег Костянтинович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права
(Буцкий  Олег Константинович, В ІІТЗКУІ ОІ_ЕН). особи користуватися та розпоряджатися належним їй 
Народився 13 березня 1966 р. у  м. М аріуполь. майном;
Зареєстрований за адресою : Д онецька  область, 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
м. М аріуполь, вул. Меламеда, 42. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту

Три роки

Позивний «Кіт»

60. В ітю к Яна Вадимівна
(В итю к Яна Вадимовна, У ІТ ІІІК  УАМА).
Народилася 9 лю того  1991 р.

61. В олодим іров Владислав А натол ійович 
(Володимиров Владислав Анатольевич, 
У О Ш О УМ ІВ О У УІ_А0УЗІ_АУ).
Народився 17 вересня 1980 р.

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

62. Власкіна Оксана Валеріївна 
(Власкина О ксана Валерьевна, У І_ А З Ш А  
ОКЗАМА). Народилася 4 серпня 1990 р.

63. В одяницький Павло Анатол ійович 
(Водяницкий  Павел Анатольевич, 
У О О ІА т З К У І  РАУІ_О). Народився 
23 вересня 1990 р. П рож иває за адресою: 
Д онецька  область, м. М акіївка , вул. Зелена, 
58, кв. 16.
Позивний «Бас»

64.

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Гаркуш а Олександр О лександрович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки
(Гаркуш а А лександр А лександрович, особи користуватися та розпоряджатися належним їй
Н А ВКиЗН А  О І_ЕКЗАШ В). майном;
Народився 19 травня 1975 р. у  м. Біла Церква 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Ки ївсько ї області. Зареєстрований у  м. Очакові 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
М икола ївсько ї області ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне

припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

65. Г ірк ін  Ігор Всеволодович 
(С трєлков Ігор Іванович)
(Гиркин И горь Всеволодович, Н ІВ Ш  ІНОВ) 
(Стрелков И горь Иванович, ЗТВІЕІ_КОУ ІНОВ). 
Народився 17 грудня 1970 р. у  м. М осква, 
Р ос ійська  Федерація.
Громадянин Р ос ійської Федерації. 
Зареєстрований за адресою : Р осійська 
Ф едерація, м. М осква , вул. Ш енкурський  
проїзд , 8б, кв. 136.
Один з л ідер ів сепаратистів на сході України, 
організатор та лідер незаконних збройних 
ф орм увань, що діяли в Д онецькій  області, у 
м. С лов'янську та м. Д онецьку, обіймав посади 
«м ін істра  М ін істерства оборони ДНР» та 
«головнокомандувача  в ійськам и ДНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
66. Гор іненко Олексій Сергійович

(Гориненко  Алексей Сергеевич, НОВІМЕІ\ІКО
ОІ_ЕКЗІІ).
Народився 22 січня 1987 р.

67. Грановський Олексій Іванович
(Грановский  Алексей Иванович, НВАІМОУЗКУІ
ОІ_ЕКЗІІ).
Народився 3 листопада 1973 р. 
Ідентиф ікац ійний  податковий номер -  
2697000777.
З 05.2016  по 2018 - «м ін істр М ін істерства 
промисловості і торгівл і ДНР»

Громов Володимир Володимирович 
(Громов Владимир Владимирович, НВОМОУ 
У О Ш О У М У В ).
Народився 5 кв ітня 1963 р.
«Н ачальник в ідд ілу «контррозв ід ки  ЛНР»

Губарєв Павло Ю рійович
(Губарев Павел Ю рьевич, НІІВАВІЕУ РАУІ_О).
Народився 10 березня 1983 р.

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

70. Губарєва Катерина Ю ріївна
(Губарева Екатерина Ю рьевна, НІІВАВІЕУА
КАТЕВУМА).
Народилася 5 липня 1983 р. у  м. Каховка 
Х ерсонсько ї області.
Колиш н ій  «м ін істр М ін істерства закордонних 
справ ДНР», д ію чий «депутат Народної Ради 
ДНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Гуденко Олена М иколаївна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи
(Гуденко Елена Николаевна, НІЮЕІМКО ОІ_ЕМА). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

Три роки

Народилася 2 лю того  1968 р.
П рож иває за адресою : Д онецька  область, 
м. М акіївка, 2-й  С оф іївський проїзд , 58б. 
Б ойовик Н ЗФ  «ДНР».
П озивний «Гроза»

72. Д авиденко В іктор Семенович
(Д а вь де нко  Виктор Семенович, ОАУУОЕІМКО
УІКТОВ).
Народився 1 травня 1957 р.
Зареєстрований за адресою : Л уганська  
область, м. С євєродонецьк, просп. 
Гвард ійський, 11а/20

73. Д іанов Сергій Анатол ійович
(Дианов Сергей Анатольевич, ОІАІМОУ ЗЕВНІІ).
Народився 27 грудня 1962 р.

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
74. Д ой н іко в  Юрій Васильович

(Д о й ни ко в  Юрий Васильевич, ООІІМІКОУ У иВ ІІ).
Народився 21 лю того  1960 р. у  м. Херсон.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Ідентиф ікац ійний  податковий номер -
2196601918.
Зареєстрований за адресою : м. Севастополь, 
вул. Громова, 60, кв. 76.
Колиш н ій  голова Законодавчого  зібрання 
м. Севастополя, голова С евастопольської 
м ісько ї ради

75. Д овга  В іктор ія В іктор івна
(Д овга  В иктория Викторовна, ООУНА
УІКТОВІІА).
Народилася 28 вересня 1960 р.

76. Д олина Сергій Олександрович 
(Долина Сергей Александрович, ООІ_УІ\ІА 
ЗЕВНІІ). Народився 29 листопада 1960 р. 
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації. 
Зареєстрований за адресою : Р осійська 
Ф едерація, Ростовська область, м. Ш ахти, 
вул. Леніна, 4, кв. 2

77. Є вдокім ов Євген Сергійович
(Евдокимов Евгений Сергеевич, УЕУООКІМОУ
УЕУНЕІМ).
Народився 31 травня 1986 р.
Колиш н ій  сп івроб ітник «М ВД ДНР» у 
м. Д онецьк

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

78. Єрмолаєв Павло Альбертович
(Ермолаев Павел Альбертович, УЕВМОІ_АІЕУ
РАУІ_О).
Народився 21 грудня 1989 р.

79. Єрш ов Олексій Петрович
(Ерш ов Алексей Петрович, УЕВЗНОУ ОІ_ЕКЗІІ).
Народився 21 листопада 1990 р.

Єфанов Ігор Володимирович 
(Еф анов И горь Владимирович, УЕРАІМОУ ІНОВ). 
Народився 8 травня 1968 р .у  м. Л уганськ. 
Зареєстрований за адресою : м. Л уганськ, 
вул. Комарова, 17/27.
Приватний п ідприємець

81. Єфанов Іван Володимирович 
(Еф анов Иван Владимирович, УЕРАІМОУ ІУАІМ). 
Народився 21 липня 1982 р. в 
Автономн ій  Республіці Крим .
Зареєстрований за адресою : А втономна 
Республ іка  Крим , м. Алуш та, вул. Ялтинська,
1, кв. 165.
Член «Регіональної О рганізації ВФСО «Динамо» 
в Республ іці Крим»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10 припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
82. Ж ейнова М арина М иколаївна 

(Ж ейнова М арина Николаевна,
2НЕІІМОУА МАВУМА).
Народилася 15 лю того  1985 р. у  м. Донецьк. 
Зареєстрована за адресою : м. Д онецьк, вул. 
Р ічна, 6, кв. 26.
Чинний «депутат Народної Ради ДНР», «голова 
Д епутатського  ком ітету з бю джету, ф інансів  та 
економ ічної пол ітики»

1) блокування а кти в ів  -  тим часове  обм еж ення  права Три роки 
особи ко ри с тува ти ся  та р озп о ря д ж ати ся  належ ним
їй м айном ;
2) обм еж ення  то р го ве л ь н и х  операц ій  (повне 
пр и п и н ен ня );
3) о бм еж ення , часткове  чи повне припинення  
т р а нзи ту  р есурс ів , п о ль от ів  та перевезень тер и тор ією  
У кра їни  (повне  п р и п и н ен ня );
4) за по б іга ння  виведенню  ка п іта л ів  за  м еж і У кра їни ;
5) зуп и не ння  вико на нн я  е ко н о м ічн и х  та ф ін а н со ви х  
з о бо в 'я за нь ;
6) а нулю вання або зуп и не ння  л іц ен з ій  та інш и х  
д о зво л ів , одерж ання  (на явн ість ) я ки х  є ум о во ю  
для зд ій сн ен ня  пе вн ого  виду д ія л ь но ст і, зо кр ем а , 
а нулю вання чи зуп и не ння  д ії сп ец іа л ьни х  д о зво л ів  на 
ко ри с тува нн я  надрам и;
7) заборона  участ і у  п риватизац ії, оренд і де р ж авно го  
м айна резидентам и  ін о зе м н о ї держ ави  та особами, 
які прям о  чи о по серед ковано  ко н тр о л ю ю ться  
резидентам и  іно зе м н о ї держ ави  або д ію ть  в їх 
інтересах;
8) повна за бо р он а  за хо д ж е ння  іно зе м н и х  
н е в ій с ько в и х  суден та в ій с ь ко в и х  ко ра б л ів  до 
т е р и тор іа л ьн ого  моря У кр а їн и , її вн у тр іш н іх  вод, 
портів ;
9) заборона  видачі д о зво л ів , л іц ен з ій  Н ац іонального  
ба нку  У кра їни  на зд ій сн е н н я  інве сти ц ій  в іно зе м н у 
держ аву, розм іщ е ння  ва лю тн и х ц інностей
на р ахунках  і вкладах на те р и тор ії ін о зе м н о ї держ ави ;
10) пр и пи н ен ня  видачі д о зво л ів , л іц е н з ій  на ввезення 
в У кр а їн у  з ін о зе м н о ї держ ави  чи вивезення з Укра їни  
валю тних ц інностей  та обм еж ення  видач і го т ів ки  за 
пл ат іж ни м и  ка рткам и , е м ітованим и  резидентам и 
ін о зе м н о ї держ ави ;
11) заборона  передання те хн о л о г ій , прав на об 'єкти  
права ін те ле ктуа ль но ї власності;
12) позбавлення д е р ж ав ни х  н а го ро д  У кр а їн и , інш и х  
ф орм  в ідзначення ;
13) інш і са нкц ії, що в ід п о в ід а ю ть  при нц и па м  їх 
за сто сува н ня , встановленим  З а ко но м  У кра їни  «Про 
санкц ії»

83. Ж еребченко  Гліб В ікторович 1) блокування а кти в ів  -  тим часове  обм еж ення  права
(Ж еребченко Глеб В икторович, 2НЕВЕВСНЕІМКО особи ко ри с тува ти ся  та р озп о ря д ж ати ся  належ ним

Три роки

НИВ).
Народився 25 лю того  1977 р.
До 2020 р. -  «начальник Управління з нагляду 
за виконанням  законодавства «Генеральної 
прокуратури ДНР»

Загніб іда Костянтин Григорович 
(Загнибида Константин Григорьевич,
2АНІМІВЮА КО5ТІАІ\ІТУІ\І).
Народився 26 серпня 1963 р. у  м. С лов'янську 
Д онецько ї області.
Зареєстрований за адресою : Д онецька  область, 
м. С лов'янськ, вул. Лен іна, 58/41
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7) заборона  участ і у  п риватизац ії, оренд і де р ж авно го  
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8) повна за бо р он а  за хо д ж е ння  іно зе м н и х  
н е в ій с ько в и х  суден та в ій с ь ко в и х  ко ра б л ів  до 
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держ аву, розм іщ е ння  ва лю тн и х ц інностей  на рахунках 
і вкл ад ах на те р и тор ії ін о зе м н о ї держ ави ;
10) пр и пи н ен ня  видачі д о зво л ів , л іц е н з ій  на ввезення 
в У кр а їн у  з ін о зе м н о ї держ ави  чи вивезення з Укра їни  
валю тних ц інностей  та обм еж ення  видач і го т ів ки  за 
пл ат іж ни м и  ка рткам и , е м ітованим и  резидентам и 
ін о зе м н о ї держ ави ;
11) заборона  передання те хн о л о г ій , прав на об 'єкти  
права ін те ле ктуа ль но ї власності;
12) позбавлення д е р ж ав ни х  н а го ро д  У кр а їн и , інш и х  
ф орм  в ідзначення ;
13) інш і са нкц ії, що в ід п о в ід а ю ть  при нц и па м  їх 
за сто сува н ня , встановленим  З а ко но м  У кра їни  «Про 
санкц ії»

85. Захарченко Олександр Володимирович 
(Захарченко Александр Владимирович, 
2АКНАВСНЕІМКО О І_ЕК5АШ В).
Народився 26 червня 1976 р. у  м. Д онецьк. 
П аспорт гром адянина України ВА 926986. 
Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, 
пров. В 'ятський , 6.
«Голова» «ДНР»

Зд рилю к Сергій Анатол ійович 
(Зд рь іл ю к Сергей Анатольевич, 2 0 В У ІЛ ІК  
5ЕВНІІ).
Народився 23 липня 1972 р.
Член «Ком ун істично ї партії Р ос ійсько ї 
Ф едерації», балотувався до «Законодавчої 
Ради РК».
Позивний «Абвер»

87. З інченко  Олександр Васильович
(Зинченко  Александр Васильевич, 2ІІМСНЕІМКО
О І_ЕК5АШ В).
Народився 31 липня 1971 р. у  м. Києв і. 
«Голова В иконавчого ком ітету народного 
ф ронту Новоросії»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним їй
м айном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их дозвол ів , 
одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  для зд ійснення 
певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи 
зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх  інтересах;
8) повна заборона заходж ення інозем них нев ійськових 
суден та в ійськових кораблів до територ іального  моря 
України, її внутр іш н іх  вод, портів;
9) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
10) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі го т івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
11) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
12) позбавлення держ авних нагород України, інш их 
ф орм  відзначення;
13) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкц ії»  (блокування інтернет-провайдерами доступу до 
ресурсів, у  том у числі до їх  субдоменів , зо кр ем а :» пе и з- 
(гоп1.іп(о»,»ап1ітауС ап.іп(о», «поуогоззіа .ІоС ау», «Сап- 
пе и з .іп їо » , «туС С пг.ш », «тдЬ -С пг.ги» , « С п тс іїз .
ги», « т іп їіп С п г.ги » , « т іп Іе к -С п г.ги » , « т іп з Іго у -С п г. 
ги», « т Ізр С п г.ги » , « а д го р го т .т зс іп г .ги » , « то пС пг.ги » , 
«т іп іи з І-С п г.ги » , «Спг-опІіпе.ги», « С о т т іп іга п з .ги » ,
«тзС п г.ги » , «поуоргезза.ги», «1к-ипіоп.1у», «гериЬІіс-Іу. 
ги», « п о у о го зз іа іу .с о т » , « С п г-п е и з .с о т» , «ІгіЬипаІ.Спг- 
опІіпе.ги», « С п ір гезз .со т» , «ф ридом .зи», «Спг-ргауСа. 
ги», « зтС пг.ги » , «дІаузІаІ.доуСпг.ги», «т іпси ІІ.д оус Іп г. 
ги», «т іпгС гау.доуС пг.ги» , « ігрр.доуС пг.ги», «гзІ-Спг.ги», 
«аС т іп -д о гІоука .ги» , «догІоука.ІоСау», «Спг-ІіоИіпе.ги»,
«Спг24.зи», « С пг2 4 .со т» , «ЬігСпг.ги», «Спг-Ііуе.ги», «Спг- 
Іі(е.ги», «С опЬазз.теС іа», « поуогозз іа -іу .ги» , «гериЬІіс-Іу. 
ги», « ги зз іа п .о р Іо Ш » , «1к-ипіоп.1у»)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним їй
м айном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их дозвол ів , 
одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  для зд ійснення 
певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи 
зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх  інтересах;
8) повна заборона заходж ення інозем них нев ійськових 
суден та в ійськових кораблів до територ іального  моря 
України, її внутр іш н іх  вод, портів;
9) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
10) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі го т івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
11) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
12) позбавлення держ авних нагород України, інш их 
ф орм  відзначення;
13) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним їй
м айном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их дозвол ів , 
одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  для зд ійснення 
певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи 
зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх  інтересах;
8) повна заборона заходж ення інозем них нев ійськових 
суден та в ійськових кораблів до територ іального  моря 
України, її внутр іш н іх  вод, портів;
9) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
10) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі го т івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
11) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
12) позбавлення держ авних нагород України, інш их 
ф орм  відзначення;
13) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
Івакін Юрій Володимирович
(И вакин Юрий Владимирович, ІУ А Ш  УІІВ ІІ).
Народився 13 серпня 1954 р.
Зареєстрований за адресою : Л уганська  
область, м. Краснодон, вул. П іонерська, буд. 
3, кв. 1.
«М ін істр  М ін істерства внутр іш н іх  справ ЛНР»

Ігнатов Сергій Ю рійович
(Игнатов Сергей Ю рьевич, Ш А Т О У  ЗЕВНІІ).
Народився 17 вересня 1958 р.
«Командувач Народної м іл іц ії ЛНР»

90.

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Іллюхін Павло В 'ячеславович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Иллю хин Павел Вячеславович, ІШ ІІК Н ІМ  користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
РАУІ_О). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 1 січня 1983 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
П рож иває за адресою : Д онецька  область, ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
м. М аріуполь, просп. Буд івельників , 140, кв. 38 припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

91. Адрія Ір ігоєн Бретонес 
(Асігіа Ігідоуеп Вге(опез).
Народився 25 лю того  1992 р. Громадянин 
Корол івства Іспанія.
Постійно прож иває у  м. Барселона. Колиш н ій  
член Батальйону «Привид» А К  «ЛНР».
Член « І іп і іе  С опііпепіа іе»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

92. Ісмаілов Заур Рауф ович
(Исмаилов Заур Рауф ович, ІЗМ АН О У
2А ІІВ ).
Народився 25.07.1978  у  м. Красном у Лучі 
(з 2016 року  м. Хрустальний) Л уган сько ї 
області.
«Генеральний прокурор  «Генеральної 
прокуратури ЛНР».
З 27 грудня 2019 р. -  «м ін істр М ін істерства 
ю стиц ії ЛНР»

93. Кадиров Герман Рустемович
(К а д ь р о в  Герман Рустзм ович, КАОУВОУ
НЕВМАІМ).
Народився 15 ж овтня 1965 р. у  м. Донецьк. 
Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, 
бульвар Ш ахтобуд івників , 3а, кв. 59. 
«Голова Ком ітету з етики, регламенту і 
орган ізац ії роботи Народної ради ДНР». 
Член Гром адського  Руху «Донецька 
Республ іка»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

94. Калю сський  Олександр А ркад ійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи
(Калю сский  Александр А ркадьевич, К А ІЛ ІЗ З К У І користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

Три роки

О І_ЕКЗАШ В).
Народився 9 ж овтня 1975 р.

95.

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Урусов Олексій О лексійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Урусов Алексей Алексеевич, ІІВ ІІЗ О У  ОІ_ЕКЗІІ). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 30 листопада 1980 р. Громадянин 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Р ос ійсько ї Федерації.
Бойовик НВФ «Рязань». 
Псевдонім  - А лексей Каркачев

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
96. Карякін  Олексій В 'ячеславович 

(Карякин Алексей Вячеславович, К А В ІА Ш  
ОІ_ЕКЗІІ ).
Народився 25 липня 1978 р.
Зареєстрований за адресою : м. Л уганськ, 
вул. Л а зо ,4 6 в .
З 24 лю того  2015 р. -  «генеральний прокурор 
Генеральної прокуратури ЛНР»

97. Кауров Валерій Володимирович 
(Кауров Валерий Владимирович, КА ІІВО У 
УАІ_ЕВІІ).
Народився 2 кв ітня 1956 р.

Коваль Анатол ій Павлович 
(Коваль Анатолий Павлович, КОУАІ_ АМАТОИІ). 
Народився 4 березня 1962 р. у  с. Знаменка 
Д онецько ї області.
«Голова Ком ітету з безпеки та оборони 
Народної ради ДНР».
Позивний «Палич»

К озіцин М икола  Іванович
(Козицин Николай Иванович, КО2ІТЗУМ
МУКОІ_А).
Народився 20 червня 1956 р. у  м. Д зер ж и нськ 
(з 2016 року  м. Торецьк) Д онецько ї області. 
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
«Голова М іж народного  сою зу гром адських 
об'єднань «Всевелике В ійсько  Донське» , 
організатор та лідер незаконного  збройного  
ф орм ування «Козача національна гвардія», 
що д іє  на окупованих територ іях Д онецько ї 
та Л уган сько ї областей, «атаман Всевеликого 
В ійська  Д онсько го»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інш их дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи 
зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутріш ніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інш их форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим Законом України «Про 
санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

100.

103.

К олєсн іков  Борис Дмитрович
(Колесников Борис Д митриевич, КОІ_ІЕЗІ\ІІКОУ
ВОВУЗ).
Народився 29 грудня 1959 р. у  м. Севастополь. 
Після окупац ії А втоном ної Республ іки Крим 
прийняв гром адянство Р ос ійської Федерації. 
П ісля анекс ії А втоном ної Республ іки Крим  -  
«представник координац ійно ї ради із взаємодії 
з правоохоронними органами м .С евастополя». 
З вересня 2014 р. -  «депутат Законодавчих 
збор ів  м. Севастополя у  складі Р ос ійської 
Федерації».
З 2015 по 2019 рр. -  ке р івни к В иконавчого 
ком ітету С евастопольського регіонального 
відділення Партії «Єдина Росія»

101. Кол існ іченко  М икола Петрович 
(К олисниченко  Н иколай Петрович, 
КОІ_ІЗІ\ІІСНЕІ\ІКО МУКОІ_А).
Народився 7 серпня 1949 р. у  с. Нова М аячка 
Ц ю рю пинсько го  району Херсонсько ї області. 
Ідентиф ікац ійний  податковий номер -  
1811605530.
Зареєстрований за адресою : м. С імф ерополь, 
вул. Куйбиш ева, 15, кв. 167.
«Депутат Д ерж авної ради Республ іки Крим», 
колиш н ій  депутат Верховної Ради А втоном ної 
Р еспубл іки Крим

102. Ком аров Євген Анатол ійович 
(Ком аров Евгений Анатольевич, КОМАВОУ 
УЕУНЕМ ).
Народився 9 березня 1980 р .у  м. Л уганськ. 
П рож иває за адресою : м. Л уганськ, 
вул. Куйбиш ева, 19а.

К ононов Володимир Петрович 
(К ононов Владимир Петрович, КОМІОІМОУ 
УО Ю О УМ У В ).
Народився 14 ж овтня 1974 р. у  м. Горську 
Л уган сько ї області.
Зареєстрований за адресою : Д онецька  область, 
м. С лов'янськ, вул. Нова, 19.
«М ін істр  М ін істерства  оборони ДНР».
З квітня 2014 р. брав активну участь у  створенні 
незаконних збройних ф орм увань «ДНР» та 
бойових д іях проти сил антитерористичної 
операції

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
104. Корольова Кристина Андріївна

(Королева Кристина Андреевна, КО ВО Ю УА
КВУ5ТУМА).
Народилася 24 липня 1991 р.

105. Костєнок Ігор Володимирович
(К остенок И горь Владимирович, КО5ТІЕІМОК
ІНОВ).
Народився 15 березня 1961 р. 
Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, 
вул. Р. Л ю ксем бург, 15, кв. 69.
«М ін істр  М ін істерства освіти та науки 
ДНР», сп івзасновник пол ітично ї партії 
«Республ іканська  партія Д онбасу»

106. К острубицький  Олексій О лександрович 
(Кострубицкий  Алексей А лександрович, 
КО 5ТВІІВУТ5КУ І ОІ_ЕК5ІІ).
Народився 24 серпня 1978 р.
Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, 
в ійськова  частина Д -0050.
Очолював спецпідрозд іл  «Альф а» у  Д онецькій  
області, «м ін істр М ін істерства з надзвичайних 
ситуацій та цив ільної оборони ДНР»

107. Коф м ан Олександр Ігорович
(Коф м ан А лександр И горович, КОРМАМ 
О І_ЕК5АШ В ).
Народився 30 серпня 1977 р.
Зареєстрований за адресою : Д онецька  область, 
м. М акіївка, вул. Леніна, 56, кв. 32.
Колиш н ій  «м ін істр М ін істерства закордонних 
справ ДНР», «заступник голови парламенту 
Н оворосії Олега Царьова».
«Голова Гром адсько ї Палати ДНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

108. Кох Роман
(К ох  Роман, КОКН ВОМАІМ).
Народився 14 квітня 1991 р. у  м. Б ілокуриха 
А лтайсько го  краю  РФ.
Громадянин Р ос ійської Федерації. 
Розвідувальний батальйон 136 окремої 
м отостр ілково ї бригади (в/ч  63354 Дагестан, 
м. Буйнакс, п. Ботліх)

109. Кр и ж и н  Євген
(К р ь ж и н  Евгений, КВУ2НУМ УЕУНЕІМ). 
Народився 25 ж овтня 1977 р. 
Громадянин Р ос ійської Ф едерації

110.

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Кузьм енко  Д митро  Владиславович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки
(Кузьм енко  Д м итрий  Владиславович, особи користуватися та розпоряджатися належним їй
КІІ2МЕІМКО ОМУТВО). майном;
Народ ився 27 січня 1986 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Зареєстрований за адресою : Д онецька  область, 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
м. М аріуполь, А зовський  ж итловий  масив, 5, ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
кв. 63 припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

111. Кузьм енко  Семен Олександрович 
(Кузьм енко  Семен Александрович, КІІ2МЕІМКО 
5ЕМЕІМ).
Народився 28 липня 1985 р.
Зареєстрований за адресою : Д онецька  область, 
м. Дебальцеве, вул. Київська, 5.
«М ін істр  М ін істерства  транспорту 
ДНР», сп івзасновник пол ітично ї партії 
«Республ іканська  партія Д онбасу»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их дозвол ів , 
одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  для зд ійснення 
певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи 
зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх  інтересах;
8) повна заборона заходж ення інозем них нев ійськових 
суден та в ійськових кораблів до територ іального  моря 
України, її внутр іш н іх  вод, портів;
9) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
10) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі го т івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
11) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
12) позбавлення держ авних нагород України, інш их 
ф орм  відзначення;
13) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
112. Кучковий  В іктор В ікторович

(Кучковой  Виктор В икторович, КІІСНКОУУІ
УІКТОВ).
Народився 7 липня 1976 р.
Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, 
вул. Куйбиш ева, 195, кв. 71.
«М ін істр  М ін істерства охорони здоров'я 
ДНР», старш ий викладач «Д онецької академії 
управл іння та держ авної служ би при Голові 
ДНР»

113. Ку-Я н-М і Оксана Валеріївна
(Ку-Я н-М и Оксана Валерьевна, КІІ-УАІМ-МІ
ОКЗАМА).
Народилася 4 кв ітня 1973 р.

114.

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Л ещ енко  Вадим А натол ійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Лещ енко  Вадим Анатольевич, І_ЕЗНСНЕІ\ІКО користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
УАО УМ ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 7 ж овтня 1971 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Зареєстрований за адресою : Д онецька  область, ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
м. Дебальцеве, вул. В о кза л ьн а ,15 припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5 ) зупинення виконання економічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інш их дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи 
зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутріш ніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інш их форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим Законом України «Про 
санкції»

115. Л итвинов Борис Олексійович 
(Л итвинов Борис Алексеевич, І_УТУУІ\ІОУ 
ВОВУЗ).
Народився 13 січня 1954 р.
Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, 
вул. Першотравнева, 7.
«М ін істр  - управляю чий справами ради 
м ін істр ів ДНР», «голова К ом ун істично ї партії 
ДНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

116. Л итвинов М ихайло Владиславович 
(Л итвинов М ихаил Владиславович, І_УТУУІ\ЮУ 
М УКН АН О ).
Народився 31 липня 1953 р.
Зареєстрований за адресою : Л уганська  
область, м .С євєрод онецьк, вул. Курчатова, 
23б/42.
«Депутат Народної Ради ЛНР перш ого 
скликання»

117. Л итвин Сергій Анатол ійович
(Литвин Сергей Анатольевич, І_УТУУМ ЗЕВНІІ).
Народився 2 липня 1973 р.
Зареєстрований за адресою : м. Л уганськ, 
вул. О сипенка, 5, кв. 214.
«Заступник голови Ради м ін істр ів ЛНР»

118. Лопес М едіна Бартоломе 
(В а г іо іо т е  І_орег МеСіпа).
Народилася 22 лю того  1991 р. у  м. Хаєн, 
А втоном ія Андалусія.
Громадянка Корол івства Іспанія

119. Л уж ец ька  Світлана А натол іївна 
(Луж ецкая Светлана А натольевна, Ш 2Н Е Т ЗКА  
ЗУІТІ_АМА). Народилася 12 кв ітня 1966 р. 
Ідентиф ікац ійний  податковий номер -  
2420801909.
Зареєстрована за адресою : А втономна 
Республ іка  Крим , смт Ч орном орське, вул. 
Південна, 38, кв. 5.
«Депутат Д ерж авно ї ради Республ іки Крим», 
колиш н ій  депутат Верховної Ради А втоном ної 
Республ іки Крим . Уповноваж ена з захисту прав 
п ідприєм ц ів  в Республ іці Крим

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
120. Л унєв Віталій Валерійович

(Лунев Виталий Валерьевич, Ш І\ІІЕУ  УІТАИІ ).
Народився 8 серпня 1985 р.
Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, 
просп. Ки ївський , 5в, кв. 128.
Перебував на посаді «заступника  м ін істра 
М ін істерства доход ів та збор ів  ДНР», 
«директор департаменту тор гівл і та технічного  
регулю вання М ін істерства промисловості і 
торгівл і ДНР»

121. Л ю т іко в  Віталій Володимирович 
(Л ю ти ко в  Виталий Владимирович, ІЛ ІТ ІКО У  
УІТА И І).
Народився 19 грудня 1974 р.
«Заступник начальника Дебальцевського 
в ідд ілу пол іц ії ДНР»

122. Л ягін  Роман В ікторович 
(Л я гин  Роман В икторович, І_ІАНІМ ВОМАМІ). 
Народився 30 травня 1980 р. 
Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, 
вул. 230-ї С трілецької див із ії, 26, кв. 69

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

123. М аланчук Олександр Васильович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи
(М аланчук Александр Васильевич, МАІ_АІ\ІСНІ_ІК користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

Три роки

О І-Е К ЗА Ш В ).
Народився 27 серпня 1973 р.

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

124. М алихін Олександр Сергійович
(М алихин А лександр Сергеевич, МАІ_УКНІМ
О І-Е К ЗА Ш В ).
Народився 12 січня 1981 р.
Зареєстрований за адресою : м. Л уганськ, 
квартал П івденний, 4а, кв. 76

125. М аліновська  Ольга В іктор івна
(М алиновская Ольга Викторовна, М А Ш О У З К А
ОІ_НА).
Народилася 12 січня 1965 р.
Зареєстрована за адресою : м. Д онецьк, 
вул. Челю скінц ів, 117а, кв. 124. Колиш н ій  
«м ін істр М ін істерства праці і соціальної 
пол ітики  ДНР». Начальник відділення «Ф онду 
соц іального страхування від  нещ асних випадків 
на виробництві та проф ес ійних  захворювань 
ДНР» в Калин івськом у районі м. Д онецьк

126. М акович Володимир Іванович
(М акович Владимир Иванович, МАКОУУСН
УО Ю О УМ У В ).
Народився 4 серпня 1962 р.
«Заступник голови ДНР»

127. М альков Олександр В ікторович 
(М альков А лександр В икторович, МАІ_КОУ 
О І-Е К ЗА Ш В ).
Народився 18 липня 1953 р.
Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, 
вул. Ком уністична , 14, кв. 81.
Депутат «Народної Ради ДНР», заступник 
голови «ком ітету з розвитку  гром адянського  
суспільства, питанням  сусп ільних та рел ігійних 
об'єднань»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
128. М амедов Айдин М едж ид-О гли

(М ам едов Айдин М е д ж ь д -О гл ь , МАМЕООУ
АЮУІМ).
Народився у  1969 р.
Громадянин А зербайджану.
Індивідуальний податковий номер -  
772270463504.
М еш канець м. Тамбова, РФ.
Д иректор  та сп іввласник «Тамбовської 
обласної гром адської орган ізац ії інвал ід ів війни 
в А ф ган істан і та в ійськово ї травми - Інваліди 
війни»

129. М ануйлов Євгеній Володимирович 
(М ануйлов Евгений Владимирович, МАІ\ИІІІ_ОУ 
УЕУНЕІМІІ).
Народився 5 січня 1967 р.
Зареєстрований за адресою : м. Л уганськ,
1-й м ікрорайон, 4, кв. 1.
«М ін істр»  «М ін істерства ф інансів ЛНР»

130. М атю щ енко  (Кучеренко) Катерина Сергіївна 
(М атю щ енко  (Кучеренко) Екатерина Сергеевна, 
МАТИІ5НСНЕІМКО 
(КІІСНЕВЕІМКО) КАТЕВУМА).
Народилася 1 лю того  1979 р.
Зареєстрована за адресою : м. Д онецьк, 
вул. Новосадова, 2 0 , кв. 41.
«М ін істр  М ін істерства ф інансів  ДНР».
У  2018 році -  «в.о. в іце-прем 'єр  м ін істра ДНР»

131. М еш алкін Геннадій В ікторович
(М еш алкин Геннадий Викторович, М Е 5Н А І_ Ш
Н Е Ш А О ІІ).
Народився 4 серпня 1960 р.
Зареєстрований за адресою : Л уганська  
область, м. Ровеньки, вул. Лом оносова , 14, 
кв. 8

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інш их дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи 
зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутріш ніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інш их форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим Законом України «Про 
санкції»

132. М ихайлов Олександр М иколайович 
(М ихайлов Александр Н иколаевич, М У К Н А ІЮ У  
О І_ЕК5АШ В).
Народився 19 червня 1979 р.
Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, 
вул. Стендаля, 1, кв. 2.
«Перш ий заступник м ін істра М ін істерства 
доход ів та збор ів ДНР»

133. М ільчаков Олексій Ю рійович 
(М ильчаков А лексей Ю рьевич, М ИСНАКОУ 
ОІ_ЕК5ІІ). Народився 30 квітня 1991 р. у 
м. Санкт-Петербург.
Громадянин Р ос ійської Федерації. 
Зареєстрований за адресою : Р осійська 
Ф едерація, м. С анкт-П етербург, вул. Галерна, 
53а, кв. 30.
«Командир» п ідрозд ілу «Русіч» озброєного 
ф орм ування сепаратистів, що бере участь 
у  бойових д іях на Сході України, боєць ЧВК 
«Вагнера».
Позивний «Серб», псевдонім  «Ф р іц»

134. М іш ин  М ихайло В ікторович 
(М иш ин М ихаил Викторович, МІ5НУМ 
М УКН АН О ).
Народився 12 серпня 1968 р.
Зареєстрований за адресою : Д онецька  область, 
м. М акіївка, м ікрорайон Центральний, 9, кв. 28. 
«М ін істр  М ін істерства  м олоді, спорту та 
туризм у ДНР»

135. М онастирський  Вадим М ихайлович 
(М он ас тьр ски й  Вадим М ихайлович, 
МОМ А5ТУВ5КУІ УАОУМ ).
Народився 12 березня 1973 р. 
Зареєстрований за адресою : Л уганська  
область, м. С євєродонецьк, шосе 
Буд івельників , 25/126

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
136. М ороз Валерій Анатол ійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 140. Н ік іт ін  Василь Олександрович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки

(М ороз Валерий Анатольевич, МОВО2 УАІ_ЕВІІ) користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Н икитин Василий А лександрович, ІЧІКІТІМ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 22 квітня 1977 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); У А З У Ц . 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 25 листопада 1971 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Зареєстрований за адресою : м. Л уганськ, ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення); квартал Ш евченка, 36, кв. 8. припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; «Перш ий заступник голови Ради м ін істр ів із 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових соціальної пол ітики  ЛНР» 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інш их дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

137. М орозова  Світлана А натол іївна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 141. Н овіков М икола 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(М орозова  Светлана Анатольевна, МОВО2ОУА користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Н овиков Николай, ІМОУІКОУ МУКОІ_А). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
ЗУІТІ_АМА). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); Народився 28 вересня 1987 р. Громадянин 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народилася 20 червня 1977 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Р ос ійсько ї Ф едерації 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення); припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інш их дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

138. М ягкий  Георгій Георгійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 142. О вчаренко Євгеній Олегович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(М ягки й  Георгий Георгиевич, М ІАНКУІ користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Овчаренко Евгений Олегович, ОУСНАВЕІМКО користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
НЕОВНІІ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); УЕУНЕІМІІ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 2 січня 1971 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 5 січня 1993 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Зареєстрований за адресою : Д онецька  область, ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне П рож иває за адресою : Д онецька  область, ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
м. Волноваха, вул. Карла М аркса, 24. припинення); Я синуватський район, с. Дружне, припинення);
П рож иває за адресою : Д онецька  область, 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; вул. Колом енська, 44 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
м. Волноваха, вул. Д зер ж и нсь ко го , 13, кв. 1 5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових

зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інш их дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

139. Нечепорук Надія Олександрівна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 143. Орлов Дмитро 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Н ечепорук Надежда А лександровна, користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Орлов Д м итрий , ОВІ_ОУ ОМУТВО). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
МЕСНЕРОВІІК М О ІІА ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); Народився 25 травня 1978 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народилася 14 вересня 1983 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Громадянин Р ос ійської Ф едерації 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення); припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інш их дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
144. П ачковський  М икола Анатол ійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 148. П одсушна М арія Володимирівна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки

(П ачковский  Николай Анатольевич, користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Подсуш ная М ария Владимировна, РООЗІІЗНМА користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
РАСНКОУЗКУІ МУКОІ_А). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); М АВІІА). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 27 вересня 1966 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народилася 15 березня 1979 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Зареєстрований за адресою : Л уганська ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Зареєстрована за адресою : Д онецька  область, ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
область, м. Попасна, вул. Перш отравнева, 5а, припинення); м. Дебальцеве, вул. Калін іна, 31а. припинення);
кв. 24 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; «Заступник генерального прокурора 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових Генеральної прокуратури ДНР» 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

145. П ідгірний  Володимир Васильович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 149. Пожидаєва М арина Віталіївна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(П одгорньїй  Владимир Васильевич, РЮНІВМУІ користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (П ожидаева М арина Витальевна, РО2НУОАІЕУА користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
УО Ю О УМ У В ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); МАВУМА). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 7 грудня 1960 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народилася 14 лю того  1986 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
«М ін істр  М ін істерства економ ічного  розвитку ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
ДНР» припинення); припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

146. П ідлипян Павло Антонович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 150. Пономарьов В 'ячеслав Володим ирович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Подлипян Павел Антонович, РЮІ_УРІАМ користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (П ономарев Вячеслав Владимирович, користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Р А У Ю ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); РОІМОМАВОУ УІАСНЕЗІ_АУ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 1 січня 1963 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 2 травня 1965 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Зареєстрований за адресою : Л уганська ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
область, м. Антрацит, вул. Р остовська, 9, кв. 58 припинення); припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

147. П лотницький Ігор Венедиктович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 151. П оплавський М аксим  Сергійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(П лотницкий И горь В енедиктович, користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (П оплавский М аксим  Сергеевич, РОРІ_АУЗКУІ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
РЮ ТІ\ІУТЗКУІ ІНОВ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); М А КЗУ М ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 26 червня 1964 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 3 ж овтня 1991 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Зареєстрований за адресою : м. Л уганськ, ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
вул. Ш евченка, 4, кв. 69. Колиш н ій  «глава припинення); припинення);
ЛНР». 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
Уповноваж ений від «ЛНР» по виконанню 5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
м інськи х  угод зобов'язань; зобов'язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
П рокоп чук Д митро  Володим ирович 
(П ро ко пч ук Д митрий  Владимирович, 
РВОКО РСНІІК ОМУТВО).
Народився 5 лю того  1990 р. 
Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, 
вул. Ц усімська, 87а, кв. 10

П ургін Андр ій  Євгенович
(П ургин Андрей Евгеньевич, РІІВНІМ А Ш В ІІ) .
Народився 26 січня 1972 р.
Зареєстрований за адресою : Д онецька  область, 
м. М ар'їнка, вул. Зелений гай, 7, кв. 15. 
П рож иває за адресою : м. Донецьк, 
вул. П ервомайська, 14.
Колиш н ій  «голова Народної ради ДНР». 
С півзасновник пол ітично ї партії 
«Республ іканська  партія Д онбасу»

152. П рокоп чук Д митро  В олодим ирович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

153. П ургін Андр ій  Євгенович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

154. Раздоркін Євген Борисович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

155. Рамахо Саломон Андрес 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
(АпСгез В а т а іо  5 а Іо т о п ). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 25 червня 1981 р. Громадянин 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Корол івства Іспанія. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Член «Бригади Карлоса П алом іно», що входила ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
в Н ЗФ  «Восток» припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Раздоркін Євген Борисович
(Раздоркин Евгений Борисович, В А 2 0 О В Ш
УЕУНЕІМ).
Народився 24 серпня 1985 р.

156. Рассадніков Василь Якович 
(Рассадников Василий Яковлевич, 
ВА55АОІЧІКОУ У А 5 У Ц .
Народився 7 серпня 1945 р.
Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, 
просп. Ілліча, 42, кв. 188.
«М ін істр  М ін істерства  будівництва та ж итлово - 
ком унального  господарства ДНР»

157. Рем ізов Олексій Борисович
(Рем изов Алексей Борисович, ВЕМІ2ОУ
ОІ_ЕК5ІІ).
Народився 4 ж овтня 1960 р.
У  2015 році обіймав посаду «генерального 
прокурора Генеральної прокуратури ДНР».
У  2012 р. -  ке р івник сл ідчого в ідд ілу 
м. Сергіїв Посад СУ СК при прокуратурі РФ  по 
М о ско вськ ій  області

158. Рем ізов Павло Альбертович 
(Рем изов Павел Альбертович, ВЕМІ2ОУ 
РАУІ_О).
Народився 21 грудня 1989 р «С півроб ітник 
Головного управл іння поліц ії ДНР»

159. Рибалко Сергій
(Р ьба лко  Сергей, ВУВАІ_КО 5ЕВНІІ). 
Народився 4 листопада 1985 р. Громадянин 
Р ос ійсько ї Федерації.
Ідентиф ікац ійний  податковий номер -  
3135418233.
Зареєстрований за адресою : Л уганська  обл., 
м. Л уганськ, проїзд Л існий  2А, кв. 28. 
Перебуває в РФ, м. Санкт-Петербург. 
Б ойовик НВФ

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»



22 м м м .ики гіе г.доу.иа УРЯДОВИЙ КУР'ЄР

ДОКУМЕНТИ
160. Р одрігес Перес Браян 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 164. Рудникова Ольга В олодим ирівна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки

(Бгіап Войгідиег Регег). користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Рудникова  Ольга Владимировна, ВІЮ МУКОУА користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 7 березня 1990 р. Громадянин 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); ОІ_НА). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Корол івства Іспанія. Брав участь у  боях під 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народилася 8 лю того  1990 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
м. С лов'янськ, колиш ній  член Батальйону ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
«Привид» А К  «ЛНР» припинення); припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

161. Романько М икола  А натол ійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 165. Самохіна Євгенія В іктор івна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Ром анько  Николай Анатольевич, ВОМАІЧКО користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Самохина Евгения Викторовна, З А М О К Н ІМ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
МУКОІ_А). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); УЕУНЕІЧІІА). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 19 червня 1989 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народилася 4 вересня 1974 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Зареєстрована за адресою : Д онецька  область, ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення); м. М акіївка, просп. Генерала Данілова, 28/2, припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; кв. 11. 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових «М ін істр  М ін істерства  економ ічного  розвитку 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; ДНР» зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

162. Рубін Сергій В ікторович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 166. Саф ронов Олексій Олексійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Рубин Сергей Викторович, В І Ш  ЗЕВНІІ). користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (С аф ронов А лексей Алексеевич, ЗАРВОІЧОУ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 18 грудня 1975 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); ОІ_ЕКЗІІ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Зареєстрований за адресою : Д онецька  область, 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 23 вересня 1988 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
м. Торез (з 2016 р оку  м. Ч истякове), ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Зареєстрований за адресою : Д онецька  область, ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
вул. П о по ви ч а ,6 , к в . 22. припинення); м. Краматорськ, вул. Бикова, 23, кв. 32. припинення);
«Голова Ком ітету з цив ільного , карного, 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; Б ойовик НВФ «Рязань» 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
а рб ітраж ного  та процесуального законодавства 5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
Народної ради ДНР» зобов'язань; зобов'язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

163. Руденко М ирослав Володим ирович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 167. С ивоконенко Юрій В ікторович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Р удзнко  М ирослав Владимирович, ВІЮЕІЧКО користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (С ивоконенко  Юрий Викторович, користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
МУВОЗІ_АУ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); ЗУУОКОМЕІЧКО УІІВ ІІ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 21 січня 1983 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 7 серпня 1957 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Зареєстрований за адресою : Д онецька  область, ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
м. Дебальцеве, вул. М ельникова, 33. припинення); вул. К ірова, 53, кв. 3. припинення);
«Депутат Народної Ради ДНР», член «Ком ітету 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; «Депутат Народної Ради ДНР», член «ком ітету 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
з освіти, науки та культури» 5) зупинення виконання економічних та фінансових зі справ м олоді, ф ізично ї культури, спорту та 5) зупинення виконання економічних та фінансових

зобов'язань; туризму» зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
168. Сокових Сергій

(С о ко вь х  Сергей, ЗОКОУУКН ЗЕВНІІ). 
Народився 16 листопада 1994 р. Громадянин 
Р ос ійсько ї Ф едерації

169. Соколова Аліна Анатоліївна
(С околова Алина Анатольевна, ЗО КО Ю УА
А Ш А ) .
Народилася 11 ж овтня 1992 р.

170. С орокін Артем  Володим ирович 
(С орокин Артем  Владимирович, З О В О Ш  
АВТЕМ ).
Народився 14 березня 1979 р.

171. Співак Андрій  Олександрович
(С пивак Андрей А лександрович, ЗРІУАК
А № В ІІ).
Народився 14 грудня 1977 р. 
«Генеральний прокурор  Генеральної 
прокуратури ДНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

172.

173.

175.

Степанов Веніамін С ергійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Степанов Вениамин Сергеевич, ЗТЕРАІМОУ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
УЕІ\ІІАМІІ\І). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 25 квітня 1996 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Зареєстрований за адресою : Д онецька  область, ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
смт Старобешеве, вул. Толстого, 33 припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Сулиім Юлія Анатол іївна
(Сулиим Юлия Анатольевна, З Ю М  У Ш ІА ) .
Народилася 7 січня 1975 р.
Зареєстрована за адресою : Д онецька  область, 
м. Харцизьк, вул. М иру, 51. «Голова ком ітету 
соціальної та ж итлово ї пол ітики  народної ради 
ДНР», сп івроб ітниця адм ін істрац ії м. Харцизьк, 
перемож ниця ко нкур су  «Опора ДНР»

174. Тареєв Д митро  С ергійович
(Тареев Д митрий Сергеевич, ТАВЕІЕУ ОМУТВО).
Народився 19 травня 1986 р.
Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, 
вул. Будапеш тська, 18. «Заступник м ін істра 
М ін істерства внутр іш н іх  справ ДНР»

Тем іргал ієв Рустам Ільм ірович 
(Темиргалиев Рустам И льмирович, 
ТЕМ ІВНАИІЕУ В ІІЗТА М ).
Народився 15 серпня 1976 р. у  м. Улан-Уде 
Р еспубл іки Бурятія, Р ос ійська  Федерація. 
Ідентиф ікац ійний  податковий номер -  
2798602512.
П аспорт гром адянина України серії ЕС 
№ 387672, виданий С ім ф еропольським  
районним  відд ілом  Головного управл іння 
МВС в А втоном н ій  Республіці Крим  12 серпня 
1997 р.
Після окупац ії А втоном ної Республ іки Крим 
прийняв гром адянство Р ос ійської Федерації. 
Зареєстрований за адресою : м. С імф ерополь, 
вул. Ж идкова , 76, кв. 307.
П рож иває у  м. М осква.
Колиш н ій  заступник голови Ради м ін істр ів 
А втоном ної Республ іки Крим .
Після окупац ії А втоном ної Республ іки Крим 
«перш ий заступник голови Ради м ін істр ів 
Р еспубл іки Крим  у  складі Р ос ійської 
Федерації».
На сьогодн і «радник голови Ради м ін істр ів 
Р еспубл іки Крим  у  складі Р ос ійської 
Ф едерації», провідний науковий сп івроб ітник 
« Р осійсько ї академ ії народного господарства та 
держ авної служ би при Президенті РФ»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»



24 м м м .ики гіе г.доу.иа УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

ДОКУМЕНТИ
176. Терехова (дів. -  А вдєєнко ) Олена Юріївна 

(Терехова (дев. -  А вдеенко) Елена Юрьевна, 
ТЕВЕКНОУА АУОЕЕІМКО ОІ_ЕМА).
Народилася 15 вересня 1989 р. 
Зареєстрована за адресою : м. Д онецьк, 
бульвар Ш ахтобуд івників , 10, кв. 22. 
П рож иває у  м. М осква.
Позивний «Змія»

177. Тим оф єєв О лександр Ю рійович 
(Тимоф еев Александр Ю рьевич, ТУМОРІЕІЕУ 
О І_ЕК5АШ В).
Народився 15 травня 1971 р.
Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, 
вул. П етровського, 134, кв. 98.
Постійно прож иває у  м. Ростов.
«М ін істр  М ін істерства доход ів та збор ів ДНР», 
т.зв. «Герой ДНР».
Позивний - «Ташкент»

178. Ткаченко Андр ій  Ю рійович
(Ткаченко Андрей Ю рьевич, ТКАСНЕІМКО
А Ш В ІІ) .
Народився 16 липня 1981 р.

179. Токарев Вадим Олександрович
(Токарев Вадим А лександрович, ТОКАВЕУ
УАОУМ ).
Народився 26 кв ітня 1983 р.

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

180.

182.

Ф адєєв Сергій Володим ирович (Ф адеев Сергей 
Владимирович, РАОІЕІЕУ 5ЕВНІІ).
Народився 5 грудня 1973 р. Громадянин 
Р ос ійсько ї Федерації.
П аспорт № 2208028535.
Зареєстрований за адресою : Р осійська 
Ф едерація, м. Н иж ній  Новгород, вул. Перша 
Оранжерейна, 44, кв. 74.
«П ом ічник О ф іц ійного  представника ДНР у 
Рос ійській  Ф едерації»

181.

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Ф есенко  Юрій Семенович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Ф есенко  Юрий Семенович, РЕ5ЕІМКО У ІІВ ІІ). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 21 листопада 1956 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Зареєстрований за адресою : Л уганська  3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
область, м. Антрацит, вул. 9 -го  Травня, 5, кв. 81 ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне

припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Ф іл іппова  Катерина Володимирівна 
(Ф илипп ова  Екатерина Владимировна, 
РІИРРОУА КАТЕВУМА).
Народилася 20 січня 1988 р.
Зареєстрована за адресою : Д онецька  область, 
м. Красноарм ійськ (з 2016 р. - м .  П окровськ), 
вул. Ш м ідта, 12а, кв. 27.
«М ін істр  М ін істерства  ю стиц ії ДНР», « пом ічник 
заступника  Голови Уряду ДНР»

183. Ф ілонов Андр ій  Володим ирович 
(Ф илонов  Андрей Владимирович, РНОІМОУ 
А № В ІІ).
Народився 4 липня 1974 р. у  м. Юрга 
Кем еровська  область, Р ос ійська  Федерації. 
П ісля окупац ії А втоном ної Республ іки Крим 
прийняв гром адянство Р ос ійської Федерація. 
Після окупац ії А втоном ної Республ іки Крим 
«представник координац ійно ї ради із взаємодії 
з правоохоронними органами м .С евастополя». 
З вересня 2014 р. - «радник голови Крим у з 
курортів  та туризм у».
На сьогодн і «голова адм ін істрац ії м. Євпаторії»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

11) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
184. Ф ом ін  Олександр Геннадійович 

(Ф ом ин  Александр Геннадьевич, РОМІМ 
О І-Е К ЗА Ш В ).
Народився 1 травня 1969 р.

185. Ф ролов Роман О лексійович
(Ф ролов Роман Алексеевич, РВОІ_ОУ ВОМАІМ).
Народився 21 січня 1980 р.

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

186. Х акім зянов Ігор Євгенович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи
(Хаким зянов И горь Евгеньевич, КНАКІМ2ІАІМОУ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

Три роки

ІНОВ).
Народився 25 липня 1980 р.
З 10 квітня 2014 р. по 07 травня 2014 р. -  
«м ін істр М ін істерства оборони ДНР»

187.

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Х аліков Равіль Закар ієвич 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Халиков Равиль Закариевич, КН А И КО У ВАУІІ_). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 23 лю того  1969 р. 
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації. 
«Генеральний прокурор  Генеральної 
прокуратури ДНР»

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Х ардіков М икола  М иколайович
(Хардиков Николай Н иколаевич, КНАВОІКОУ
МУКОІ_А).
Народився 23 травня 1979 р.
«М ін істр  М ін істерства  зв 'я зку  ДНР»

189. Хворостяний Вадим Олександрович 
(Х воростяньй  Вадим А лександрович, 
КНУОВОЗТІАМУІ УАОУМ ).
Народився 20 червня 1977 р. 
Зареєстрований за адресою : Черкаська 
область, С м ілянський район, с. Березняки, 
вул. Чапаєва, 57.
Д иректор  «РУП ДНР «Республ іканський  
оператор зв 'я зку»  (Ф ен ікс ).
У  2019 році т .зв. «Лю дина р оку  в «ДНР», у 
ном інац ії «Лідер»

190. Х одаковський  Олександр Сергійович 
(Ходаковский  Александр Сергеевич, 
КНООАКОУЗКУІ О І_ЕКЗАШ В).
Народився 18 грудня 1972 р.
Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, 
вул. Ж и гул івська , 9а.
Очолював спецпідрозд іл  «Альф а» управл іння 
СБУ в Д онецькій  області.
Ком андир Батальйону «Восток» . Позивний 
«С кіф »

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

191. Х ряков Олександр В італійович
(Хряков Александр Витальевич, КНВІАКОУ
О І-Е К ЗА Ш В ).
Народився 6 листопада 1958 р. 
Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, 
вул. П етровського, 88, кв. 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);

«Депутат Народної Ради ДНР», член «ком ітету з 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 
бю джету, ф інансів та економ ічної пол ітики»  5) зупинення виконання економічних та фінансових

зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Три роки
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ДОКУМЕНТИ
192. Царьов Олег Анатол ійович

(Царев Олег Анатольевич, ТЗАВОУ ОІ_ЕН).
Народився 2 червня 1970 р.
Колиш н ій  «спікер  парламенту Н оворосії», 
засновник «С ою зу б іж енц ів  України»
(м. М осква, РФ)

193. Ц иплаков Сергій Геннадійович
(Ц ьіплаков Сергей Геннадьевич, ТЗУРІ_АКОУ
ЗЕВНІІ).
Народився 1 травня 1983 р.
Зареєстрований за адресою : Д онецька  область, 
м. Харцизьк, вул. Кутузова, 46, к в . 17.
«Голова Ком ітету з інф орм ац ійно ї пол ітики  та 
інф орм ац ійних  технологій  народної ради ДНР», 
член «Гром адського  руху «Вільний Донбас»

194. Цеков Сергій Павлович
(Ц еков Сергей Павлович, ТЗЕКОУ ЗЕВНІІ). 
Народився 28 вересня 1953 р. у 
м. С імф ерополь.
Після окупац ії А втоном ної Республ іки Крим  
прийняв гром адянство Р ос ійсько ї Федерації. 
Заступник голови Верховної Ради Автономної 
Республ іки Крим .
Після анекс ії А втоном ної Республ іки Крим  
обраний «заступником  голови Д ерж авно ї 
ради Р еспубл іки Крим  у  склад і Р ос ійської 
Федерації».
З березня 2014 р. -  «член Ради федерації 
Ф едеральних збор ів  Р ос ійсько ї Федерації 
від законодавчо ї влади Р еспубл іки Крим  
у  склад і Р ос ійсько ї Федерації», член 
Ком ітету Ради Ф едерації РФ  з м іж народних 
справ,»представник від законодавчого  
(представницького) органу держ авної влади 
Республ іки Крим » до 2024 року

195. Чабанова А нна Олександрівна
(Чабанова Анна А лександровна, СНАВАІЧОУА 
А Ш А ) .
Народилася 24 червня 1990 р.
Зареєстрована за адресою : м. Д онецьк, 
вул. Челю скінц ів, 212, кв. 58

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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5) зупинення виконання економічних та фінансових 
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одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
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9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
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встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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5) зупинення виконання економічних та фінансових 
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певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
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1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

196. Чалий Олексій М ихайлович 
(Ч альй  Алексей М ихайлович, СНАІ_УІ ОІ_ЕКЗІІ). 
Народився 13 червня 1961 р. у  м. М осква 
Р ос ійсько ї Федерації.
Громадянин Р ос ійської Федерації. 
Ідентиф ікац ійний  податковий номер -  
2244405994.
Зареєстрований за адресою : м. Севастополь, 
вул. Бухта Козача, 9, кв. 27.
Після анекс ії А втоном ної Республ іки 
Крим  -  «виконую чий  обов 'язки  губернатора 
м. Севастополя у  складі Р ос ійсько ї Федерації». 
До 22 березня 2016 р. -  «голова Законодавчих 
збор ів  м. Севастополя у  складі Р ос ійської 
Федерації».
Голова партії «Єдиної Росії» в м. Севастополь, 
генеральний директор  ТОВ «Розум ні електричні 
мереж і»

197. Ш евченко Галина М иколаївна
(Ш евченко  Галина Николаевна, ЗНЕУСНЕІЧКО
НАІ_УМА).
Народилася 26 серпня 1974 р.

198. Ш идловський  Станіслав Валентинович 
(Ш идл овский  Станислав Валентинович, 
ЗН УО Ю УЗКУІ ЗТАІ\ІІЗІ_АУ).
Народився 15 березня 1952 р.
Зареєстрований за адресою : Д онецька  область, 
м. М аріуполь, пров. Зернистий.
Кер івник русько ї д іаспори в м. М аріуполь, 
під трим ує зв 'я зки  з активістам и рос ійських 
націонал-патр іотичних ф орм увань, зокрем а 
гром адським  діячем  Д угіним  О. (Російська  
Федерація), колиш н ій  ке р івни к «рос ійсько го  
сою зу  Донбасу»

199. Ш поренко  Ігор М иколайович
(Ш поренко  И горь Н иколаевич, ЗНРОВЕІЧКО 
ІНОВ).
Народився 1 ж овтня 1983 р.

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
200. Ш убін Олександр Васильович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 204. Я ковенко Дана Владиславівна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки

(Ш убин Александр Васильевич, 5НІІВІМ користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Я ковенко Дана Владиславовна, УАКОУЕІМКО користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
О ІЕ К 5 А Ш В ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); ОАМА). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 20 травня 1972 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народилася 25 червня 1987 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
«М ін істр  М ін істерства ю стиц ії ЛНР», член ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
«Нотаріальної палати ЛНР», колиш н ій  «голова припинення); припинення);
Центральної виборчої ко м іс ії ЛНР» 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

201. Щ едрінов Д митро  Васильович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 205. Ярославцев Олексій 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Щ едринов Дмитрий  Васильевич, користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Ярославцев Алексей, УАВО5І_АУТ5ЕУ ОІ_ЕК5ІІ) користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
5НСНЕОВІІЧОУ ОМУТВО). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); Народився 4 листопада 1985 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 29 червня 1968 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Громадянин Р ос ійської Ф едерації 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації. ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
Зареєстрований за адресою : Белгородська припинення); припинення);
обл., 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
м. Старий Оскол, м ікрорайон Ж укова , 10, кв. 8. 5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
Член «С ою зу десантників  Росії», у  2019 р. - зобов'язань; зобов'язань;
«начальник Управління Спеціальних операцій 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
ГП ДНР». одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
Позивний «Амид» певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення

дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

202. Юшан Олег Олександрович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 206. Яценко В іктор В 'ячеславович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Ю шан Олег А лександрович, УІІ5НАМ  ОІ_ЕН). користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Яценко Виктор Вячеславович, УАТ5ЕІМКО користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 10 листопада 1976 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); УІКТОВ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 22 квітня 1985 р. у  м. Херсон. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Громадянин Р ос ійської Федерації. ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення); «М ін істр  М ін істерства  зв 'я зку  ДНР», член припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; Центральної ради партії Соціалістична 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових політична партія «Справедлива Росія - Патріоти 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; - За правду», РФ зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

203. Ю щ енко Анастасія Анатол іївна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 207. А гарков Андр ій  В ікторович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Ю щ енко Анастасия Анатольевна, УІІ5НСНЕІМКО користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (А гарков Андрей В икторович, користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
АМ А5ТА5ІІА). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); АНАВКО У А Ш В ІІ ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народилася 18 вересня 1985 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 13 ж овтня 1971 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне «Заступник м ін істра М ін істерства надзвичайних ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення); ситуацій ДНР» припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
208. Айрапетян Лариса Л еонід івна  

(Айрапетян Лариса  Леонидовна,
АІВАРЕТІАМ І_АВУЗА).
Народилася 21 лю того  1970 р.
«М ін істр  М ін істерства охорони здоров'я ЛНР»

209. А к ім о в  Олег Костянтинович
(Аким ов Олег Константинович, А КІМ О У ОІ_ЕН).
Народився 15 вересня 1981 р.
«Депутат Народної ради ЛНР»

210. Альош ина Світлана Янівна
(Алеш ина Светлана Яновна, А Ш ЗН У М А
ЗУІТІ_АМА).
Народилася 2 листопада 1964 р. 
«Депутат Народної ради ЛНР»

211. А ндрєєнко  Анатол ій  Олександрович 
(Андреенко Анатолий А лександрович, 
АШ ВІЕІЕІЧКО  А Н Т О Н І) .
Народився 1 травня 1962 р.
«Голова адм ін істрац ії м. Антрацит та 
А нтрацитівського  району ЛНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

212. А ндр іянов Олександр О лександрович 
(Андриянов А лександр А лександрович, 
АМОВІІАІМОУ О І-Е К ЗА Ш В ).
Народився 26 червня 1955 р.
Зареєстрований за адресою : Л уганська  
область, м. Хрустальне (до 2016 р. -  Красний 
Л уч), м ікрорайон 3, 38, кв. 104.
«Депутат Народної ради ЛНР»

213. А нопр ієв  Юрій М ихайлович
(Аноприев Ю рий М ихайлович, АІМОРВІІЕУ
У ІІВ ІІ).
Народився 2 травня 1963 р.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР», 
один з «атаманів Козачої національної гвардії 
Всевеликого в ійська  Д он сько го  ЛНР»

214. Асапов Валерій Григорович
(Асапов Валерий Григорьевич, АЗАРОУ 
УАІ_ЕВІІ).
Народився 1 січня 1966 р. у  м. М алм иж і, 
К іровська  область, Р ос ійська  Федерація. 
Громадянин Р ос ійської Федерації.
Колиш н ій  командувач «1 арм ійсько го  корпусу»  
Центру територ іальних в ій ськ  П івденного 
в ійськового  о кру гу  Збройних сил Р ос ійської 
Федерації, генерал-майор.
На територ ії України перебував під  вигаданим 
пр ізвищ ем  «П римаков»

215. Байрачний Василь Іванович
(Байрачньй  Василий Иванович, ВАІВАСНМУІ 
У А З У Ц .
Народився 29 серпня 1955 р.
«Заступник Генерального прокурора ДНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
216. Беседа Сергій Орестович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 

(Беседа Сергей О рестович, ВЕЗЕОА ЗЕВНІІ). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 17 травня 1954 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Кер івник 5 Служби Ф едеральної служби ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
безпеки Р ос ійсько ї Федерації, генерал- припинення);
по лко вн и к 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

217. Беседіна Ольга Ігор івна  1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
(Беседина Ольга Игоревна, В Е З Е О Ш  ОІ_НА). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народилася 10 грудня 1976 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Колиш ня «м ін істр  М ін істерства економ ічного  3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
розвитку  та торгівл і ЛНР» ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне

припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

218. Б ілоус Роман Ю рійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
(Билоус Роман Ю рьевич, В Н О ІІЗ  ВОМАІЧ). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 29 кв ітня 1974 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
«С п івроб ітник Прокуратури ДНР» 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

219. Б ожич Дмитро  В ікторович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
(Бож ич Д м итрий  Викторович, ВО2НУСН користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
ОМУТВО) 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 5 лю того  1980 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Колиш н ій  «м ін істр М ін істерства промисловості ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
ЛНР» припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

221. Бородін Сергій О лексійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Бородин Сергей Алексеевич, ВОВООІМ ЗЕВНІІ). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 15 січня 1968 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
«Голова Д ерж авного  ком ітету податків  та 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
збор ів  ЛНР» ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне

припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

223. Винокуров Станіслав Євгенійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(В инокуров Станислав Евгеньевич, УУІЧОКІІВОУ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
ЗТАІ\ІІЗІ_АУ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 16 серпня 1980 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Колиш н ій  «м ін істр М ін істерства м олоді, спорту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
і туризм у ЛНР» припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

220. Бородай Олександр Ю рійович
(Бородай А лександр Ю рьевич, ВОВООАІ 
О І_ЕКЗАШ В).
Народився 25 липня 1972 р.
Громадянин Р ос ійської Федерації. 
Колиш н ій  «П рем 'єр-м ін істр  ДНР»

222. Валієв Олег А л ібоєвич
(Валиев Олег Алибоевич, УА ІЛ Е У  ОІ_ЕН). 
Народився 23 листопада 1967 р. 
«Депутат Народної ради ЛНР», «перш ий 
заступник м ін істра М ін істерства  охорони 
здоров'я  ЛНР»
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ДОКУМЕНТИ
В озник Роман Святославович 
(В озни к Роман Святославович, УО2МУК 
ВОМАІМ).
Народився 8 ж овтня 1971 р.
«Депутат Народної ради ДНР»

Гал інкін Валерій Й осипович
(Галинкин Валерий И осиф ович, Н А ІЛ М Ш
УАІ_ЕВІІ).
Народився 1 серпня 1947 р.
«Депутат Народної ради ЛНР»

224. В озник Роман Святославович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

225. Гал інкін Валерій Й осипович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

226. Гизай (Євпатова) Світлана Ф едорівна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

227. Гизай Альона О лександрівна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
(Гизай Алена Александровна, НУ2АІ АІ_ОМА). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народилася 23 березня 1987 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Обіймала посаду «м ін істра  Народної ради 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Л НР», «начальник Центру гром адсь ких  зв 'я зк ів  ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
М ін істерства внутр іш н іх  справ ЛНР» припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Гизай (Євпатова) Світлана Ф едорівна 
(Гизай (Евпатова) Светлана Ф едоровна, НУ2АІ 
УЕУРАТОУА 5УІТІ_АМА).
Народилася 24 січня 1965 р.
«Депутат Народної ради ЛНР», колиш ній  
«перш ий заступник голови Народної ради ЛНР»

228. Д ерський  М аксим  Ю рійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи
(Д ерский  М аксим  Ю рьевич, 0ЕВ 5КУІ М А К 5У М ). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

Три роки

Народився 14 липня 1986 р.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР»

229. Джалалов Едуард Георгійович
(Дж алалов ^д уард  Георгиевич, 02НАІ_АІ_ОУ
ЕОІІАВО).
Народився 5 лю того  1964 р.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР»

230. Д икий  Олексій Олександрович 
(Д и ки й  Алексей А лександрович, ОУКУІ 
ОІ_ЕК5ІІ).
Народився 5 липня 1974 р.
«М ін істр  М ін істерства  внутр іш н іх  справ ДНР»

231. Д іденко  Сергій М ихайлович
(Д ид знко  Сергей М ихайлович, ОЮЕІМКО
5ЕВНІІ).
Народився 22 червня 1974 р.
«Депутат Народної ради ЛНР»

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
232. Д м итров Геннадій М иколайович 

(Д м итров Геннадий Н иколаевич, ОМУТВОУ 
Н Е Ш А О ІІ).
Народився 9 лю того  1967 р.
К олиш н ій  «депутат Народної ради ЛНР»

233. Д робот Олександр М иколайович 
(Д робот Александр Н иколаевич, ОВОВОТ 
О І_ЕКЗАШ В).
Народився 21 квітня 1960 р.
К олиш н ій  «виконую чий  обов 'язки  заступника 
голови Ради м ін істр ів  ЛНР», старш ий викладач 
каф едри істор ії та педагогіки  «Л угансько го  
держ авного  аграрного  ун іверситету»

234. Дубина  Владислав В італійович 
(Дубина Владислав Витальевич, ОІІВУМА 
УІ_А0УЗІ_АУ).
Народився 31 ж овтня 1965 р. Колиш ній 
«депутат Народної ради ЛНР»

235. Д убовський  Руслан М ихайлович 
(Д убовский  Руслан М ихайлович, О ІІВОУЗКУІ 
ВІІЗІ_АІ\І).
Народився 20 лю того  1974 р. у  м. Донецьк. 
Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, 
вул. П етр івського , 191, кв. 13.
«М ін істр  М ін істерства вугілля та енергетики 
ДНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 інш их дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інш их дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою  для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи 
зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутріш ніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інш их форм 
відзначення;
13) інш і санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим Законом України «Про 
санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 інш их дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 інш их дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

236. Ємельяненко Олександр М иколайович 
(Емельяненко Александр Н иколаевич, 
УЕМЕНАМЕІМКО О І_ЕКЗАШ В).
Народився 1 серпня 1984 р. у  м. Л уганськ. 
Зареєстрований за адресою : м. Л уганськ, 
вул .С овхозна, 48.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР»

237. Ж елтяков М ихайло Васильович
(Ж елтяков М ихаил Васильевич, 2НЕІ_ТІАКОУ
М УКН АН О ).
Народився 1 січня 1961 р.
«М ін істр  М ін істерства  культури ДНР»

238. Задирака Неллі А коп івна  
(Задирака Нелли А коповна , 2А 0У В А КА  М Е Н І). 
Народилася 24 серпня 1949 р. «депутат 
Народної ради ЛНР», голова ком ітету

239. Запорожцев М икола Васильович 
(Запорож цев Николай Васильевич, 
2АРОВО2НТЗЕУ МУКОІ_А).
Народився 1 червня 1949 р.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
240. Захаров Дмитро  Володим ирович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки

(Захаров Д м итрий  Владимирович, 2АКНАВОУ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
ОМУТВО). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 4 грудня 1969 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
«Заступник м ін істра М ін істерства надзвичайних ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
ситуацій ДНР»

241. Івануш кін Сергій Сергійович
(И вануш кин Сергей Сергеевич, ІУ А ІЧ ІІЗ Н Ш
ЗЕВНІІ).
Народився 12 травня 1965 р.
Колиш н ій  «м ін істр М ін істерства надзвичайних 
ситуацій і л ікв ід ац ії насл ідків  стих ійних лих 
ЛНР»

242. Іщ енко Ольга Ігор івна
(Ищ енко Ольга Игоревна, ІЗНСНЕІЧКО ОІ_НА). 
Народилася 7 липня 1978 р.
Колиш ня виконувачка  о бо в 'язк ів  «голови 
адм ін істрац ії м. Первом айська ЛНР»

243. Карпак Андрій  М иколайович
(Карпак Андрей Н иколаевич, КАВРАК А Ш В ІІ) .
Народився 8 лю того  1988 р.
Колиш н ій  «голова Д ерж авного  м итного 
ком ітету ЛНР»

припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

244. Карцев Геннадій О лександрович
(Карцев Геннадий А лександрович, КАВТЗЕУ
Н Е Ш А О ІІ).
Народився 27 липня 1958 р.
«Голова адм ін істрац ії м. К іровська  ЛНР»

245. К и р ія к  Іван М иколайович
(К и р и я к Иван Николаевич, КУВІІАК ІУАІЧ).
Народився 10 вересня 1974 р.
«Суддя Х арцизько го  м іж районного  суду ДНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

246. Княж ев Сергій М иколайович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи
(Кня ж ев Сергей Н иколаевич, Ш А 2 Н Е У  ЗЕВНІІ). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

Три роки

Народився 7 квітня 1959 р.
Колиш н ій  «голова А дм ін істрац ії м. Ровеньків 
ЛНР»

247. Коваленко (М амет) Л ія  В іктор івна  
(Коваленко  (М амет) Лия В икторовна, 
КОУАІ_ЕІ\ІКО (М АМ ЕТ) І_ІІА).
Народилася 15 листопада 1982 р. у  Л уганській  
області.
Колиш н ій  « кер івник Апарату народної ради 
ЛНР»

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (блокування 
інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у  тому числі до 
їх субдомену: «ІіПр://гоу-асІт.5и/»).

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
248. Коваль Олег Валерійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 252. К озю ра Олег Григорович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки

(Коваль Олег Валерьевич, КОУАІ_ ОІ_ЕН). користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Козю ра  Олег Григорьевич, КО 2ИІВА ОІ_ЕН). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 29 вересня 1974 р. «Депутат 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); Народився 19 грудня 1962 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Н ародної ради ЛНР» 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту «Н ачальник М іграц ійно ї служби м. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Севастополя», радник «губернатора м. ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення); Севастополя» припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та в ійськових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

249. Ковальчук Олег А натол ійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 253. К о ко тк іна  Оксана Сергіївна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Ковальчук Олег Анатольевич, КОУАІ_СНІ_ІК користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Ко котки на  Оксана Сергеевна, К О К О Т Ш А користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
ОІ_ЕН). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); О К 5 А М ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 27 березня 1965 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народилася 11 червня 1971 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Колиш н ій  «м ін істр  М ін істерства внутр іш н іх ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Колиш ня «м ін істерка  М ін істерства культури ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
справ ДНР» припинення); ЛНР» припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та в ійськових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

250. К о вз іко в  Олександр Валентинович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 254. Колесников Д енис С ергійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(К о взи ко в  Александр Валентинович, КОУ2ІКОУ користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Колесников Денис Сергеевич, КОІ_Е5МУКОУ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
О І_ЕК5А Ш В ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 0ЕМУ5). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 15 серпня 1979 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 1 червня 1980 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
«С півроб ітник М ін істерства внутр іш н іх  справ ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне «Депутат Народної ради ЛНР», «голова ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
ДНР» припинення); ком ітету» припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та в ійськових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

251. Ко зья ков  Сергій Ю рійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 255. Кондратенко Юрій Анатол ійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(К о зьяко в  Сергей Ю рьевич, КО 2ІАКОУ 5ЕВНІІ). користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Кондратенко  Юрий Анатольевич, користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 23 вересня 1982 р. у  м. Київ. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); КО Ш ВАТЕІЧКО  У ІІВ ІІ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Колиш н ій  «м ін істр  М ін істерства ю стиц ії ЛНР» 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 11 січня 1966 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Колиш н ій  «голова А дм ін істрац ії ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення); м. Хрустального» (до 2016 р. -  м. Красний припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; Л уч) ЛНР» 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та в ійськових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
256. Корнет Ігор Олександрович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 260. Корсунський  Сергій Олегович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки

(Корнет И горь А лександрович, КОВМЕТ ІНОВ). користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (К орсунский  Сергей О легович, К О В З іт З К У І користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 29 кв ітня 1973 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 5ЕВНІІ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
«М ін істр  М ін істерства внутр іш н іх  справ ЛНР» 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 11 червня 1976 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Колиш н ій  л ідер незаконного  збройного ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення); ф орм ування «Армія п івденного сходу» («Армия припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; ю го-востока» ), колиш н ій  «депутат Народної 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових ради ДНР» 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

257. Корн ілов Олег Ф едорович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 261. Костирко  Олексій Ю рійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Корнилов Олег Ф едорович, КОВІМНОУ ОІ_ЕН). користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Кость ірко  Алексей Ю рьевич, КО5ТУВКО користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Генеральний директор ПП «Аскор Плюс» 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); ОІ_ЕК5ІІ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
(код  згідно  з ЄДРПОУ -  35490158, 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 12 липня 1969 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
перереєстровано на ТОВ «Аскор Плюс». ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР» ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
О сновний державний реєстраційний припинення); припинення);
номер: 1149102137106, ідентиф ікац ійний 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
номер платника податку: 9103016440. 5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
М ісцезнаходження ю ри дично ї особи: 298635, зобов'язань; зобов'язань;
Автономна Республ іка  Крим , м. Ялта, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
в у л .С о ха ня ,3 а одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення

певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

258. Коротенко  Роман Іванович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 262. Кравченко Олена Валеріївна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Коротенко  Роман Иванович, КОВОТЕІМКО користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Кравченко Елена Валерьевна, КВАУСНЕІМКО користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
ВОМАІМ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); О І_ЕМ ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 20 кв ітня 1972 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народилася 22 лю того  1983 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Колиш н ій  « кер івник А гентства з держ авного ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР», ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
резерву ЛНР» припинення); «голова Центральної виборчої ко м іс ії ЛНР» припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та ф інансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інш их дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інш их форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх
встановленим Законом України «Про санкції» застосування, встановленим Законом України «Про санкції»

259. Коротенко  Ярослав Ігорович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 263. Красовський  Володимир Іванович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Коротенко  Ярослав И горевич, КОВОТЕІМКО користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Красовский  Владимир Иванович, КВА5О У5КУІ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
УАВО5І_АУ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); УО Ю О УМ У В ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 21 липня 1985 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 22 квітня 1968 р. «С півроб ітник 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
«Депутат Народної ради ДНР», лідер ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне П рокуратури ДНР» ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
гром адської орган ізац ії сам озахист «Щ ИТ» припинення); припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
264. Крю чек Антон В ікторович

(Крю ч ек Антон Викторович, ККН ІСНЕК АІ\ІТОІ\І).
Народився 1 лю того  1988 р.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР», член 
«В ійськово -патр іотичного  клубу «Булат». 
Псевдонім  - «Антон Капитоха»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

265. Кузнєцова Інна Володим ирівна  1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи
(Кузнецова Инна Владимировна, К Ю Т Е Т З О У А  користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

Три роки

ІШ А ) . Народилася 24 березня 1970 р. 
«Депутат Народної ради ЛНР»

266. К укоєв М ихайло М агом едович 
(Кукоев М ихаил М агом едович, КІІКО ІЕУ 
М УКН АН О ).
Народився 20 березня 1942 р. «Депутат 
Народної ради ЛНР»

267. Л аком ов  Д митро  В ікторович
(Л аком ов Д м итрий Викторович, І_АКОМОУ
ОМУТКО).
Народився 13 березня 1977 р. «С півроб ітник 
Прокуратури ДНР»

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

268. Лещ енко  М аксим  Іванович
(Лещ енко  М аксим  Иванович, І_ЕЗНСНЕІ\ІКО
М А КЗУ М ).
Народився 12 травня 1973 р.
«Депутат Народної ради ДНР», « кер івник 
адм ін істрац ії голови ДНР»

269. Л ям ін  Д митро  Л еонідович
(Лям ин Д м итрий  Леонидович, Н А М ^
ОМУТКО).
Народився 4 ж овтня 1972 р.
Колиш н ій  «м ін істр М ін істерства палива, 
енергетики та вугільно ї промисловості ЛНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інш их дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи 
зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутріш ніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інш их форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим Законом України «Про 
санкції»

270. М алахова Світлана Анатол іївна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи
(М алахова Светлана А натольевна, МАІ_АКНОУА користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

Три роки

5УІТІ_АМА).
Народилася 27 серпня 1964 р.
«М ін істр  М ін істерства  праці і соціальної 
пол ітики  ЛНР»

271. М алий Павло Георгійович 
(М ал и й  Павел Георгиевич, МАІ_УІ РАУІ_О). 
Народився 5 листопада 1968 р. «Депутат 
Народної ради ЛНР»

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
272. М алиновська  Ольга В іктор івна  1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи

(М алиновская Ольга Викторовна, М А ^У N 0V 5К А  користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Три роки

0^Н А ).
Народилася 12 січня 1965 р.
Колиш ня «м ін істерка  М ін істерства праці і 
соціальної пол ітики  ДНР»

273. М арданов Руслан Раісович
(М арданов Руслан Раисович, М А В О А І\Ш
В и 5 І_ А ^ .
Народився 22 вересня 1980 р. «Депутат 
Народної ради ЛНР»

274. М ацю рак Костянтин Іванович
(М ацю рак Константин Иванович, М АТ5ИІВАК
К05ТІАІ\ІТУІ\І).
Народився 10 грудня 1972 р.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР»

275. М аш ир Ігор В італійович
(М аш ир И горь Витальевич, М А5Н УВ ІН 0В ).
Народився 15 грудня 1967 р.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР»

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

276. М едведєв Валерій Кирилович
(М едведев Валерий Кириллович, М Е ^VЕ^IЕV
VА^ЕВII).
Народився 21 серпня 1946 р.
«Голова Севастопольської м ісько ї виборчої 
ком ісії»

277. М ельников Ігор Євгенович
(М ел ьников И горь Евгеньевич, М Е ^N УК0V
ІН 0В ).
Народився 30 квітня 1970 р. «Заступник 
м ін істра М ін істерства внутр іш н іх  справ ДНР»

278. М ихайлов В італій Васильович
(М ихайлов Виталий Васильевич, М УКН А I^0V
VIТА^II).
Народився 24 листопада 1962 р.
«Голова А дм ін істрац ії Перевальського району 
ЛНР»

279. М ихальов Павло Олегович 
(М ихалев Павел Олегович, М У К Н А ^0V  
Р АV ^0).»Член Ком ітету телебачення та 
рад іомовлення ДНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інш их дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи 
зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутріш ніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інш их форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим Законом України «Про 
санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»



3 липня 2021 року, субота, № 127 мм м .икиг іе г.доу.иа  37

ДОКУМЕНТИ
280. М ірош ниченко  Андр ій  Валерійович 

(М ирош ниченко  Андрей Валерьевич, 
М ІКО 5Н М УС Н ЕЖ О  А Ш К ІІ ) .
Народився 5 березня 1971 р.
Колиш н ій  «депутат Народної ради ДНР»

281. М ірош ниченко  Д енис М иколайович 
(М ирош ниченко  Д енис Николаевич, 
М ІКО 5Н М УС Н ЕЖ О  0ЕМУ5). 
Народився 8 грудня 1987 р.
«Голова Народної ради ЛНР»

282. М оргунов М икола  В ікторович
(М оргунов Николай Викторович, МОКНІІІЧОУ
МУКОІ_А).
Народився 10 вересня 1972 р.
«Голова А дм ін істрац ії м. Брянки ЛНР»

283. М орозов В італій М ихайлович
(М орозов Виталий М ихайлович, МОКО2ОУ
У ІТ А ІЛ ).
Народився 7 листопада 1967 р.
Колиш н ій  «депутат Народної ради ЛНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

284. М орозов Юрій М иколайович
(М орозов Ю рий Николаевич, М ОКО2ОУ У ІІК ІІ) .
Народився 1 вересня 1964 р.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР»

285. М остовой Сергій Олександрович
(М остовой  Сергей А лександрович, МО5ТОУОІ
5ЕКНІІ).
Народився 10 лю того  1985 р.
«С півроб ітник Прокуратури ДНР»

286. Наден Зінаїда Гаврилівна 
(Надзн Зинаида Гавриловна, 
М О Е М  2 Ш Ю А ) .
Народилася 22 липня 1947 р. 
«Депутат Народної ради ЛНР»

287. Назаров В іктор Іванович
(Назаров Виктор Иванович, М А2АКОУ У ІКТО К).
Народився 24 лю того  1983 р.
К ер івник м ол од іж ного  п ідрозд ілу організац ії 
незаконного  збройного  ф орм ування «ДНР» 
«М олода республіка»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
288. Наумець Сергій С ергійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки

(Наумец Сергей Сергеевич, МАІІМ ЕТ5 5ЕВНІІ). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 13 липня 1976 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
«М ін істр  М ін істерства будівництва та ж итлово - 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ком унального  господарства ДНР» ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне

припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5 ) зупинення виконання економічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інш их дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи 
зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутріш ніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інш их форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим Законом України «Про 
санкції»

289. Нестеренко Володимир Л еонідович 
(Нестеренко Владимир Л еонидович, 
МЕ5ТЕВЕІМКО УО Ю О УМ УВ ).
Народився 4 січня 1968 р.
Засновник ТОВ «Д рукарня «Новий Світ», 
м. Д онецьк

290. Н ік іт іна  Олена М иколаївна
(Н икитина  Елена Николаевна, ІМІКІТІМА ОІ_ЕМА).
Народилася 4 серпня 1965 р.
Колиш ня «м ін істерка  М ін істерства інф ормації 
ДНР», радниця «глави ДНР»

291. Н іколаєв М арк С ергійович
(Н иколаев М арк Сергеевич, І\ІІКОІ_АІЕУ М АВК).
Народився 21 травня 1985 р.
«Заступник начальника Петровського 
районного в ідд ілу пол іц ії ДНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

292. Парецький О лександр Олександрович 
(П арецкий Александр А лександрович, 
РАВЕТ5КУІ О ІЕ К 5 А Ш В ).
Народився 2 червня 1985 р.
Колиш н ій  «м ін істр М ін істерства культури ДНР», 
генеральний директор  Д онецько ї ф ілармонії

293. Пархом чук Д ем 'ян Степанович 
(П архом чук Демьян Степанович, 
Р АВКН О М С Н ІІК ОЕМІАІМ).
Народився 15 квітня 1981 р.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР»

294. П ахолю к Юрій Володим ирович
(П ахолю к Ю рий Владимирович, Р А К Н О ІЛ ІК
У ІІВ ІІ).
Народився 7 серпня 1965 р.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР»

295. Петрович В іктор Ю рійович
(Петрович Виктор Ю рьевич, РЕТВОУУСН
УІКТОВ).
Народився 20 червня 1957 р. у  Л итовській  
Республіці.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ДНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інш их дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи 
зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутріш ніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інш их форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим Законом України «Про 
санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
296. Пєннєр В іктор Георгійович

(Пеннер Виктор Георгиевич, Р ^ М Е В  V IКТ 0В ).
Народився 14 лю того  1965 р.
Колиш н ій  «радник Голови ЛНР»

297. Полякова Лариса Петрівна
(П олякова Лариса  Петровна, Р 0^ IА К0V А
^АВУ5А).
Народилася 18 кв ітня 1970 р.
Колиш ня «м ін істерка  М ін істерства освіти ДНР» 
д иректорка  В оркутинсько ї ф іл ії У хтинського  
держ авного  технічного  ун іверситету, м. 
Воркута, РФ

298. Попов Андр ій  В ікторович
(Попов Андрей Викторович, Р 0Р 0 V  А N ^В II).
Народився 3 червня 1980 р.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР»

299. Потапов Валерій М иколайович 
(Потапов Валерий Николаевич, Р 0ТА Р 0V  
VА^ЕВII).
Народився 14 травня 1970 р.
Колиш н ій  «перш ий заступ ник голови Народної 
ради ЛНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

300. П рож ор ін  В італій С ергійович
(П рож орин Виталий Сергеевич, Р В 0 2 Н 0 В ^
V IТА^II).
Народився 1 березня 1988 р.
«С півроб ітник М ін істерства внутр іш н іх  справ 
ДНР»

301. Пяткова Наталія Петрівна
(П яткова Наталья Петровна, Р IАТК0VА
NАТА^IIА).
Народилася 17 липня 1966 р.
«Голова А дм ін істрац ії м. Алчевська  ЛНР»

302. Р агозін М икола  Петрович
(Рагозин Николай Петрович, В А Н 0 2 ^
М У К 0І.А ).
Народився 19 грудня 1953 р.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ДНР»

303. Р адомська Олена Володимирівна 
(Радомская Елена Владимировна, В А 0 0 М 5 К А  
0^ЕNА).
Народилася 15 листопада 1974 р. Колиш ня 
« м ін істерка  М ін істерства  ю стиц ії ДНР», 
«радниця кер івника  Центрального виконком у 
Гром адського  Руху «Донецька  Республ іка»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
304. Р ом аню к В іктор ія Валеріївна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 308. Р ябуш кін  Ігор М иколайович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки

(Р ом аню к В иктория Валерьевна, КОМАІЧНІК користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Рябуш кин И горь Николаевич, К ІА В ІІ5 Н Ш користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
У ІКТО КІІА). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); ІНОК). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народилася 22 січня 1985 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 5 травня 1970 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Колиш ня «м ін істерка  М ін істерства ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР», ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
економ ічного  розвитку  ДНР», членкиня припинення); «голова Ф едерації пр о ф сп іл ок ЛНР» припинення);
« гром адсько ї палати ДНР» 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції». встановленим Законом України «Про санкції»

305. Р ощ упкин Юрій М иколайович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 309. Савченко Петро О лексійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Р ощ упкин Юрий Николаевич, КО5НСНІІРКУМ користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Савченко Петр Алексеевич, 5АУСНЕІЧКО користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
У ІІК ІІ) . 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); РЕТКО). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 22 ж овтня 1959 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 23 лю того  1968 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Колиш н ій  «м ін істр М ін істерства сільсько го ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Колиш н ій  «м ін істр М ін істерства податків  та ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
господарства і продовольства ЛНР» припинення); збор ів  ДНР» припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

306. Рублевська Л ю дмила В іктор івна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 310. Сажин В іктор Володимирович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Рублевская Л ю дм ила Викторовна, КІІВІ_ЕУ5КА користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Сажин Виктор Владимирович, 5А2НУМ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
и іЮ М У І_А). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); У ІКТО К). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народилася 12 червня 1962 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 14 ж овтня 1978 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Колиш ня «начальниця Д ерж авної служби ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне «Депутат Народної ради ДНР» ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
ф інансово -бю дж етного  нагляду ЛНР» припинення); припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

307. Русаков Олексій Анатол ійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 311. Сверчков Сергій Костянтинович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Русаков А лексей Анатольевич, К ІІ5А К О У користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (С верчков Сергей Константинович, 5УЕКСНКОУ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
ОІ_ЕК5ІІ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 5ЕКНІІ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 27 серпня 1971 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 11 травня 1986 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
«М ін істр  М ін істерства будівництва та Ж КГ ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне «Депутат Народної ради ДНР» ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
ЛНР» припинення); припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
312. Святиш енко Юрій В 'ячеславович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 316. С короходов Валерій Володимирович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки

(С вятиш енко Ю рий Вячеславович, користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (С короходов Валерий Владимирович, користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
5VIАТУ5Н ЕN К0 УІІВН). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 5 К 0 В 0 К Н 0 ^ 0 V  VА^ЕВII). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 5 вересня 1984 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 22 травня 1976 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
«П рокурор Прокуратури м. Р овеньки ЛНР» ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне «Депутат Народної ради ДНР», «член ком ітету з ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне

припинення); транспорту та зв 'я зку  ДНР» припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

313. Семенов Дмитро  Олександрович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 317. Соловйов Юрій В ікторович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Семенов Д м итрий  А лександрович, 5ЕМ ЕN0V користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Соловьев Ю рий Викторович, 5 0 ^ 0 V I0 V  УІІВН). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
0М У Т В 0 ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); Народився 26 ж овтня 1968 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 3 лю того  1963 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту «Депутат Народної ради ЛНР» 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
«Перш ий в іце -прем 'єр-м ін істр  ЛНР» ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне

припинення); припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

314. Семенов О лександр Олександрович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 318. Сопельник Андр ій  Ф едорович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Семенов Александр А лександрович, 5ЕМ ЕN0V користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (С опельник Андрей Ф едорович, 50Р Е ^N УК користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
0 ^Е К 5А N ^В ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); А N ^В II). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 21 грудня 1967 р. у  м. Єнакієве. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 16 березня 1975 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Зареєстрований за адресою : м. Д онецьк, ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне «Депутат Народної ради ЛНР» ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
вул. Чапаєва, 6, кв. 50. припинення); припинення);
«Депутат Народної Ради ДНР перш ого 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
скликання» , «перш ий в іце -прем 'єр-м ін істр 5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
ДНР» зобов'язань; зобов'язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

315. Сідоров Д митро  Сергійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 319. С ороковенко Руслан В ікторович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(С идоров Д митрий  Сергеевич, 5 I^ 0 В 0 V користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (С ороковенко  Руслан Викторович, користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
0М У Т В 0 ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 5 0 В 0 К 0 V Е N К 0  В и 5 І_ А ^ . 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 2 вересня 1989 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 6 лю того  1980 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР», ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Колиш н ій  «м ін істр М ін істерства сільсько го ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
«м ін істр М ін істерства культури, спорту і молоді припинення); господарства ЛНР» припинення);
ЛНР» 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
320. Столяренко В 'ячеслав Іонович

(Столяренко Вячеслав И онович, 5ТОИАВЕІМКО
УІАСНЕ51_АУ).
Народився 30 кв ітня 1976 р.
«М ін істр  М ін істерства інф ормації, д р уку  та 
м асових ком ун ікац ій  ЛНР»

321. Стрижаченко Світлана Л еонід івна  
(С трижаченко Светлана Леонидовна, 
5ТВУ2НАСНЕІМКО 5УІТІ_АМА).
Народилася 31 серпня 1960 р.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР», 
«начальник в ідд ілу освіти А дм ін істрац ії м іста 
Брянки»

322. С урженко М ихайло В ікторович
(С урж енко М ихаил Викторович, 51ІВ2НЕІМКО
М У К Н А ІЮ ).
Народився 29 серпня 1964 р.
«М ін істр  М ін істерства зв 'я зку  ЛНР»

323. Сухачов Андр ій  Валерійович
(Сухачов Андрей Валерьевич, 51ІКНАСНОУ
А Ш В ІІ) .
Народився 6 липня 1976 р.
«Голова А дм ін істрац ії м. С вердловська (з 
2016 р оку  -  м. Д овж анськ) та Свердловського 
району ЛНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (блокування 
інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у  тому числі до 
їх субдомену: «ІіПр://5Ук-рогІаІ.зи/»).

324. Тараш Ольга В олодим ирівна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Тараш Ольга Владимировна, ТАВА5Н ОІ_НА). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народилася 25 травня 1987 р. Колиш ня 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
« голова А дм ін істрац ії голови та уряду ЛНР», 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
п о м ічни к «голови ЛНР», уповноваж ений з прав ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
дитини «ЛНР»

325. Тейцман Ірина Володимирівна
(Тейцман Ирина Владимировна, ТЕІТ5МАМ
ІВУМА).
Народилася 8 липня 1979 р.
Колиш н ій  « кер івник Апарату голови ЛНР»

326. Ткаченко Валентина Григор івна
(Ткаченко Валентина Григорьевна, ТКАСНЕІМКО
УАІ_ЕІ\ІТУМА).
Народилася 13 грудня 1949 р. у  м. Л уганськ. 
Зареєстрована за адресою : м. Л уганськ, 
вул. С ільгосп інститут, 27, кв. 118. 
Ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
1824401204.
Колиш ня «м ін істерка  М ін істерства освіти ЛНР»

327. Торба Олександр Володим ирович 
(Торба А лександр Владимирович, ТОВВА 
О ІЕ К 5 А Ш В ).
Народився 29 травня 1976 р.
«Депутат Народної радиЛНР», «ректор Л ГМ У 
імені святителя Л уки»

припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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держави або діють в їх інтересах;
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суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
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10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
328. Ф іл іппова  М арина В іктор івна

(Ф илиппова  М арина Викторовна, РІИРРОУА
М АКУМА).
Народилася 22 вересня 1966 р.
«Заступник кер івника  А дм ін істрац ії ЛНР», 
«начальник Управління розвитку  у  сфері 
територ іального  планування»

329. Хорош илов Д митро  Олександрович 
(Хорош илов Д м итрий  Александрович, 
КН О КО 5Н У Ю У ОМУТКО).
Народився 20 грудня 1982 р.
«Перш ий заступник голови Н ародної Ради 
ЛНР»

330. Хорш ева Наталія Іванівна
(Хорш ева Наталья Ивановна, КНОК5НЕУА
В Т А ЇЛ А ) .
Народилася 14 липня 1972 р.
Колиш ня «кер івн и к Апарату глави ЛНР», 
«уповноваж ений з прав дитини ЛНР»

331. Храменков Роман Олександрович 
(Храм енков Роман А лександрович, 
КНКАМЕІМКОУ КОМАІМ).
Народився 10 березня 1978 р. 
«М ер Єнакієво ДНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
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резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

332. Ц ерковн іков  Ф ед ір  В олодим ирович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Ц ерковников Ф едор Владимирович, користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Т5ЕККОУІ\ІІКОУ РЕОІК). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 8 травня 1982 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
«Н ачальник Б удьоновського  районного в ідд ілку ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
М ін істерства внутр іш н іх  справ ДНР» припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

333. Ципкалов Геннадій М иколайович
(Ц ьіпкалов Геннадий Н иколаевич, Т 5 У Р К А Ю У
Н Е Ш А О ІІ).
Народився 21 червня 1973 р.
«Голова Ради м ін істр ів ЛНР»

334. Чернеш енко Роман М иколайович 
(Ч е р ньш е нко  Роман Николаевич, 
СНЕКМЕ5НЕІМКО КОМАІМ).
Народився 26 вересня 1975 р.
Колиш н ій  «радник голови ЛНР», «голова 
ком ітету з питань рел ігії ЛНР»

335. Ч ужба Ада Іванівна
(Чужба Ада Ивановна, СНІІ2Н ВА АОА). 
Народилася 29 грудня 1970 р.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
336. Ч умаченко Олександр Сергійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки

(Чумаченко Александр Сергеевич, користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
СНІІМАСНЕІМКО О І_ЕК5А Ш В ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 4 ж овтня 1949 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Колиш н ій  «м ін істр М ін істерства  інф раструктури ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
та транспорту ЛНР»

337. Ш аповалов Олександр Володимирович 
(Ш аповалов Александр Владимирович, 
5Н АР О УА Ю У О ІЕ К 5 А Ш В ).
Народився 9 кв ітня 1975 р.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР»

338. Ш елю к М икола  Семенович
(Ш елю к Николай Семенович, 5 Н Е ІЛ ІК
МУКОІ_А).
Народився 18 грудня 1949 р.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ДНР»

339. Ш кар ін  Олексій Євгенович
(Ш карин  Алексей Евгеньевич, 5НКАВІМ
ОІ_ЕК5ІІ).
Народився 13 серпня 1967 р.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР»

припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

340. Ш уб іна Яна В іктор івна
(Ш убина Яна Викторовна, 5НІІВІМ А УАМА).
Народилася 5 вересня 1974 р.
Колиш н ій  «депутат Н ародної ради ЛНР»

341. Ю рченко Олег Іванович
(Ю рченко Олег Иванович, УІІВСНЕІМКО ОІ_ЕН).
Народився 15 квітня 1948 р.
Колиш н ій  «виконую чий  обов 'язки  м ін істра 
М ін істерства палива, енергетики та вугільної 
промисловості ЛНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

342. Я кубовський  Едуард М иколайович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи
(Я кубовский  ^дуард  Н иколаевич, УА КІІВ О У5КУІ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

Три роки

ЕОІІАВО).
Народився 16 вересня 1959 р. 
Громадянин Р ос ійської Федерації. 
Колиш н ій  «голова Верховного суду ДНР»

343.

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Ярош Петро Григорович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Ярош Петр Григорьвич, УАВО5Н РЕТВО). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 30 січня 1971 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Колиш н ій  «начальник Ф едеральної м іграц ійно ї 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
служби Росії по Республ іці Крим » ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне

припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
344. Ковальчук Юрій Валентинович

(Ковальчук Юрий Валентинович, К 0 V А ^С Н ^К
УІІВН).
Народився 25 липня 1951 р. у  м. Санкт- 
Петербург.
Зареєстрований за адресою : РФ, м. М осква, 
1-й Н еопалим івський провулок, буд.8, кв. 21. 
Паспорт № 4003461315, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
780105029790

345. Ш амалов М икола  Терентійович
(Ш амалов Николай Терентьевич, 5 Н А М А І^
МУК0І_А).
Народився 24 січня 1950 р. у  м. М осква. 
Зареєстрований за адресою : РФ, м. Санкт- 
Петербург, Петровська набережна, 
буд. 4, кв. 106.
Паспорт № 4002591333

346. Т им ченко Геннадій М иколайович
(Тим ченко Геннадий Николаевич, ТУМ СНЕNК0
НЕNNА^II).
Народився 09 листопада 1952 р. у  м. Гюмрі 
В ірм енсько ї Р еспубл іки.
Зареєстрований за адресою : РФ, м. М осква, 
Ш ведський  туп., буд. 3, кв. 26.
Паспорт № 4010112200, 4510555790. 
Р ос ійський  м ільярдер, за сновник та бенеф іціар 
інвестиц ійної групи <^оІда б гоир», засновник 
ВАТ АБ «Росія»

347. М иронов Іван Олександрович
(М иронов Иван А лександрович, М У В 0N 0V
№ А ^ .
Народився 1984 р. у  м. Санкт-Петербург. 
Зареєстрований за адресою : м. Санкт- 
Петербург, вул. Бели Куна, 7, корп . 1, кв. 153. 
Засновник ВАТ АБ «Росія»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
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9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
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348. М ордаш ов Олексій Олександрович 
(М ордаш ов А лексей А лександрович, 
М 0 В ^ А 5 Н 0 V  01_ЕК5П).
Народився 26 вересня 1965 р. у  м. Череповець 
В ологодсько ї області.
Зареєстрований за адресою : РФ,
В ологодська  область, м .Ч ереповець , 
вул. М онтклер , буд. 22, кв. 77.
Паспорти № 825365 19 03,
723202 19 10
Р ос ійський  м ільярдер, генеральний директор 
ПАТ «Северсталь», голова правління ПАТ 
«Силові М аш ини», засновник ВАТ АБ «Росія»

349. Тю м єнєв Валерій А ндрійович
(Тю менев Валерий Андреевич, Т Н І М О И
VА^ЕВII).
Народився 05 березня 1947 р. 
Зареєстрований за адресою : м. М осква, 
вул. Ф ільовська, 48, кв. 106.
П аспорт № 01Ж 0 6 89 1 4 2 ; 4503497900, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
773110243615.
Засновник ПАТ «Російський  національний 
ком ерц ійний  банк»

350. Л єбєдєв Ігор Олександрович
(Лебедев И горь А лександрович, Н Е В О И
!Н 0В ).
Народився 19 травня 1954 р. 
Зареєстрований за адресою : м. М осква, 
просп. Л ен інський  79, корп . 2, кв. 103. 
П аспорт № 02М Ю 677547; 4501081301, 
ідентиф ікац ійний  номер платника 
податків  -77 3 6 06 3 2 62 0 0 .
Засновник ПАТ «Російський  національний 
ком ерц ійний  банк»

351. Дем ченко  Дар'я Сергіївна
(Дем ченко  Дарья Сергеевна, ^ЕМ С Н ЕN К0
ОАВ!А).
Громадянка Республ іки Б ілорусь.
М еш кає в м. Вітебськ.
Засновник ПАТ «Російський  національний 
ком ерц ійний  банк»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
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платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
352. Казинцев Володимир Володимирович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 356. Галицький Руслан Вацлавович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки

(Казинцев Владимир Владимирович, користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Галицкий Руслан Вацлавович, НАІ_УТ5КУІ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
КА2УІМТ5ЕУ У О Ю О УМ У К). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); КІІ5І_АІ\І). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 02 червня 1966 р. у  м. М осква. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Зареєстрований за адресою : м. Владивосток, 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Зареєстрований за адресами: м. М осква, ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне вул. В ладикавказька, 1, кв. 43. ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
вул. А кадем іка  Челомея, 106, кв. 85, та припинення); Засновник ПАТ «А гро інком банк» припинення);
м. М осква, вул. Керченська, 111, корп . 1, кв. 19. 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
Засновник ПАТ «Російський  національний 5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
ком ерц ійний  банк» зобов'язань; зобов'язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

353. М акарова Тетяна Василівна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 357. Гавриліна Тамара М ихайлівна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(М акарова  Татьяна Васильевна, М АКАКОУА користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Гаврилина Тамара М ихайловна, Н А У К У Ш А користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
ТЕТІАМА). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); ТАМ АКА). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
М еш кає в м. М осква. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народилась 27 липня 1958 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Засновник ПАТ «Російський  національний ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне М еш кає у  м. П лавськ Т ульсько ї області, РФ. ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
ком ерц ійний  банк» припинення); Засновник ПАТ «А гро інком банк» припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

354. Рябухін Андр ій  Борисович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 358. Каплуненко В іктор В ікторович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Рябухин Андрей Борисович, КІАВІІКНІМ користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Каплуненко  Виктор Викторович, К А Р И Ж ІЧ К О користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
А Ш К ІІ ) . 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); УІКТО К). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 01 січня 1980 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 20 лю того  1978 р. у  м. Владивосток. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Зареєстрований за адресою : м. М осква, ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Зареєстрований за адресою : м. Владивосток, ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
вул. Островитянова, 45, корп . 1, кв. 518. припинення); вул. К ірова, 34, кв. 36. припинення);
Засновник ПАТ «А гро інком банк» 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; Засновник ПАТ «А гро інком банк» 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

355. З ю зьков  Костянтин М иколайович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 359. Ісаєва Ольга Ф едорівна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(З ю зько в  Константин Николаевич, 2ІІ_І2КОУ користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Исаева Ольга Ф едоровна, І5АІЕУА ОІ_НА). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
КО5ТІАІМТУІМ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); М еш кає в м. Лю берц і М оско всько ї області. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 1971 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Засновник ПАТ «А гро інком банк» 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
М еш кає в м. Владивосток. ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
Засновник ПАТ «А гро інком банк» припинення); припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
360. Берсенєв Сергій Борисович

(Берсенев Сергей Борисович, ВЕВ5ЕNIЕV
5ЕВНН).
Народився 01 березня 1960 р. 
Зареєстрований за адресою : М осковська
область, Л ен інський  р-н , м. Видне, Ж уко всь ки й  припинення);

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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

проїзд , 5, кв. 70.
Засновник ПАТ «А гро інком банк»

361. М осіна  Тетяна Іванівна
(М осина Татьяна Ивановна, М 0 5 №  Т Е Т ^ А ) .  
М еш кає в м. Кемерово.
Засновник ПАТ «А гро інком банк»

362. М іхнєва Ж анна  Тим оф іївна
(М ихнева Ж анна Тимоф еевна, М ! Ю ^ ^ А
2НАNNА).
Народилася 10 грудня 1948 р.
Зареєстрована за адресою : РФ , П риморський  
край, м. Владивосток, вул. Нерчинська, 2, кв. 
12.
Засновник ПАТ «А гро інком банк»

363. Савченко Ольга Єф имівна
(Савченко Ольга Еф имовна, 5АVСНЕNК0
01_НА).
М еш кає в м. Владивосток.
Засновник ПАТ «А гро інком банк»

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

364. Хорунжая Серафима М иколаївна 
(Хорунжая Серафима Николаевна, 
К Н 0 В іт 2 Н А №  5ЕВАРУМА). 
Народилась 24 березня 1987 р. 
Зареєстрована за адресою : м. М осква, 
Л ен інський  просп., 45, кв. 129. 
Засновник ПАТ «А гро інком банк»

365. Борисова Катерина Сергіївна
(Борисова Екатерина Сергеевна, В 0В У 50V А
КАТЕВУNА).
П рож иває в м. М осква.
Засновник АТ КБ «Сєвєрний кредит»

366. Ж елєзов Олексій Валентинович
(Ж елезов Алексей Валентинович, 2Н Е^IЕ 20V
01_ЕК5П).
Народився 09 березня 64 р. у  м. Куйбиш ево 
Самарської області, РФ. М еш кає в м. Вологда. 
Засновник АТ КБ «Сєвєрний кредит»

367. Ч икін  Володимир Олександрович 
(Ч икин Владимир А лександрович, С Н У Ш  
V 0 ^ 0 ^ У М У В ).
Народився 08 квітня 1952 р.
М еш кає в м. Вологда.
Засновник АТ КБ «Сєвєрний кредит»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
368. Д ронова  Ксенія Володимирівна

(Дронова  Ксения Владимировна, ОВОІМОУА
К5ЕІМІІА).
Народилась 14 лю того  1989 р. 
Зареєстрована за адресою : м. М осква, 
вул. Челябинська, б . 3 , кв. 188.
З а сн ов ни кА Т  КБ «Сєвєрний кредит»

369. А стров Станіслав Л еонідович
(Астров Станислав Л еонидович, А5ТВО У
5ТА\ІІ51_АУ).
Народився 14 листопада 1964 р. 
Зареєстрований за адресою : М осковська  обл., 
м. Л ю берц і, вул. Новая 15, кв. 41.
З а сн ов ни кА Т  КБ «Сєвєрний кредит»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

370. Звєрєва Олена Євгенівна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи
(Зверева Елена Евгеньевна, 2УІЕВІЕУА ОІ_Е\А). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

Три роки

М еш кає в м. М осква. 
Засновниця АТ «Генбанк»

371. Єрмоленко А л іна К узьм ін ічна
(Ермоленко Алина Кузьм инична, УЕВМОІ_Е\ІКО
А Ш А ) .
Народилась 21 червня 1955 р.
Зареєстрована за адресою : М осковська  
область, м. Х ім ки , вул. Р им сько го -Корсакова , 
22, кв. 26.
Засновниця АТ «Генбанк»

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

372. Ш атов Олексій Ю рійович 
(Ш атов Алексей Ю рьевич, 5НАТОУ ОІ_ЕК5ІІ). 
Народився 09 травня 1971 р. 
Зареєстрований за адресою : м. М осква, 
вул. Зеленоградська 7, корп . 1, кв. 72. 
Засновник АТ «Генбанк»

373. Носорєв Олександр Степанович
(Н осорев Александр Степанович, ІМО5ОВІЕУ
О ІЕ К 5 А Ш В ).
Народився 05 лю того  1955 р. у  м. М орш анське  
Там бовсько ї області. Зареєстрований за 
адресою : м. Тольятті, вул. Ф рунзе , 35/54, 
кв. 226.
Ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
632105961113.
Засновник АТ «Ф іа -Банк»

374. А к ім о в  Олександр Васильович 
(Аким ов А лександр Васильевич, АКІМ О У 
О ІЕ К 5 А Ш В ).
Народився 01 лю того  1963 р.
М еш кає в м. О мськ, РФ.
Ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
550346240.
Засновник ВАТ А К  «БайкалБанк»

375. К іб ірьов Всеволод Геннадійович 
(Кибирев Всеволод Геннадьевич, КІВІВОУ 
У 5Е УО Ш О ).
Ідентиф ікац ійний  податковий но м ер - 
032600221533.
М еш кає в м. Улан-Уде, Республ іка  Бурятія, 
Засновник ВАТ А К  «БайкалБанк»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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

Р Ф . припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
376. Ш ем якін  Володимир Леонідович

(Ш ем якин Владимир Леонидович, 5 Н Е М !А Ш
V 0 ^ 0 ^ У М У В ).
Народився 16 кв ітня 1969 р. у  с. Р ев 'якіно 
Я сногорсько го  р -ну Т ульсько ї області. 
Ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5256050056,
основний державний реєстрац ійний номер як 
індивідуального  підприємця -104 5 20 7 0 50 7 12 . 
Засновник ВАТ А К  «БайкалБанк»

377. Бадмаєв Б орис Дабаєвич
(Бадмаев Борис Дабаевич, В А О М А И  В 0В У5).
Ідентиф ікац ійний  податковий номер
38490573393.
М еш кає в м. Улан-Уде, РФ.
Ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
38490573393.
Засновник ВАТ А К  «БайкалБанк»

378. Банзатова Васса Ойдопівна
(Банзатова Васса О йдоповна, ВАN2АТ0VА
V А55А).
Народилась 04 квітня 1965 р.
М еш кає в м. Улан-Уде, РФ.
Ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
030500062685,
основний державний реєстрац ійний номер як 
індивідуального  підприємця -  1030300150495. 
Засновниця ВАТ А К  «БайкалБанк»

379. Зураєва Л ю бов Іллівна
(Зураева Л ю бовь И льинична, 2 1 ІВ А ^ А
І_ И ІВ 0 ^ .
Ідентиф ікац ійний  податковий номер 
032309611174.
М еш кає в м. Улан-Уде, РФ.
Ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
0326537270,
основний державний реєстрац ійний номер як 
індивідуального  підприємця -  1150327001780. 
Засновниця ВАТ А К  «БайкалБанк»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

380. Гольдберг Ігор Ілліч
(Гольдберг И горь Ильич, Н 0Ш В Е В Н  !Н 0В). 
Зареєстрований за адресою : м. Санкт- 
Петербург, вул. Н овосиб ірська, 18/5, кв. 134. 
Ідентиф ікац ійний  податковий номер 
771470771208, 7801373208, 
основний державний реєстрац ійний номер як 
індивідуального  п ідприємця -105 7 81 0 0 24 0 30 . 
Засновник ЗАТ КБ «ІС Банк»

381. Д олян Сергій А ндрійович
(Долян Сергей Андреевич, 00 І_ТО  5ЕВНП).
Народився 11 січня 1982 р.
Зареєстрований за адресою : м. М осква, 
Лазорєвий  пр., 6, кв. 25.
Засновник ЗАТ КБ «ІС Банк»

382. Кроль Наталія Анатол іївна
(Кроль Наталья Анатольевна, КВ0І_ NАТА^IIА).
Народилась 01 січня 1971 р.
М еш кає в м. М осква.
Ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
540434094603,
основний державний реєстрац ійний 
номер як індивідуального  п ідприємця -  
319547600186166 .
Засновник ЗАТ КБ «ІС Банк»

383. П оздняков Д митро  Володимирович 
(П оздняков Д м итрий  Владимирович, 
Р 0 2 0 М А ^  0М У Т В 0 ).
Народився 19 лю того  1973 р. у  м. Гатчина 
Л ен ін град сько ї області.
Засновник ЗАТ КБ «ІС Банк»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
384. Хайрулін Рустам Ахмедович

(Хайрулин Рустам Ахм едович, К Н А ІВ ІІШ
В ІІ5ТА М ).
Народився 21 вересня 1977 р. 
Зареєстрований за адресою : м. М осква, 
Свободний просп. 7, корп . 2, кв. 232. 
Засновник ЗАТ КБ «ІС Банк»

385. Ж и тле но к М ихайло Д митрович 
(Ж итленок М ихаил Д митриевич, 2НУТІ_Е\Ю К 
М УКН АН О ). Народився 04 травня 1979 р. 
Зареєстрований за адресою : м. М осква, 
вул. Н ікул інська , 27, корп . 1, кв. 64. 
Засновник ЗАТ КБ «ІС Банк»

386. М олов Аслан Борисович
(М олов Аслан Борисович, МОІ_ОУ А5І_А\І).
Ідентиф ікац ійний  податковий номер
071308332140.
М еш кає в м. Нальчик, РФ.
Засновник ЗАТ КБ «ІС Банк»

387. А нненков Олександр Васильович
(Анненков Александр Васильевич, АШ ЕІМ КОУ
О ІЕ К 5 А Ш В ).
Народився 10 лю того  1952 р. у  с. Роговате 
С тарооскольського  р -ну  Б єлгородсько ї обл. 
Ідентиф ікац ійний  податковий номер -  
1903327473.
Зареєстрований за адресою : м. М осква, 
вул. Д. Д он сько го , 10, корп . 1, кв. 212. 
П рож иває за адресою : м. М осква, 
пер. К р и в о ко л е н н и й ,1 4 ,к о р п .1 , к в . 12. 
Засновник АТ «С евастопольський м орський 
банк»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

388. А нненкова  Л ід ія  Василівна
(Анненкова Лидия Васильевна, АШ ЕІМ КОУА
Ш ІІА ) .
Народилась 20 травня 1950 р. 
Зареєстрована за адресою : м. М осква,
М. Грузинська, 29, кв. 133.
Засновник АТ «С евастопольський м орський 
банк»

389. Кєсаєв Ігор Альбертович
(Кесаев И горь А льбертович, КІЕ5АІЕУ ІНОВ).
Народився 30 ж овтня 1966 р. у
м. О рджон ікід зе, П івн ічно-О сетинська  АРСР.
Б ізнесмен, власник ГК «М еркур ій»  та
АТ «Торгова компан ія «МЄГАПОЛІС» (обидві
- РФ)

390. Арнаутов Олексій М иколайович 
(Арнаутов Алексей Николаевич, АВМАІІТОУ 
ОІ_ЕК5ІІ).
Народився 11 травня 1974 р. у  м. Д онецьк. 
Громадянин Р ос ійської Федерації. 
Закордонн і паспорти гром адянина РФ 
№№ 729289833, 723589623.
Член наглядової ради ПАТ «ЗАлК»

391. Стеліос Христодоулоу 
(5ТЕІ_ІО5 С Н ВІ5ТОО О ІАОІІ).
Народився 01 вересня 1987 р. Громадянин 
Р еспубл іки К іпр.
Закордонний паспорт типу  У код  СУР 
№ К00145131

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
392. Черневський Сергій А дольф ович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 396. Л ош карьов Сергій Валерійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки

(Черневский Сергей А дольф ович, користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Лош карев Сергей Валерьевич, Ю 5 Н К А К О У користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
СНЕКМЕУ5КУІ 5ЕКНІІ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 5ЕКНІІ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 28 березня 1953 р. Громадянин 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 23 грудня 1980 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Р ос ійсько ї Федерації. ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Ідентиф ікац ійний  податковий номер ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
Закордонний  паспорт №М 715623869. Член припинення); 520102082111. припинення);
наглядової ради ПАТ «ЗАлК» 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; М ісце прож ивання: м. Н иж ній  Н овгород, РФ 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

393. Тихонова Яна Робертівна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 397. Єригін О лександр Володимирович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Тихонова Яна Робертовна, ТУКНОІМОУА УАМА) користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Ерьігин Александр Владимирович, УЕКУНІМ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народилась 08 ж овтня 1966 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); О І_ЕК 5А Ш К). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Громадянка Р ос ійсько ї Федерації. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 27 липня 1979 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Закордонн і паспорти №№ 4506003374, ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Ідентиф ікац ійний  податковий номер ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
628312070. припинення); 231518827935. припинення);
До 30 червня 2016 р. -  член наглядової ради 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; М ісце прож ивання: Р остовська  область, РФ 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
ПАТ «ЗАлК», сп іввласник ОК «Русал» 5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових

зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

394. Ванін Сергій А натол ійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 398. Касім ова Зем ф іра Курбанівна 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Ванин Сергей Анатольевич, У А Ш  5ЕКНІІ). користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Касим ова Зем ф ира Курбановна, КА5ІМ О УА користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 02 березня 1980 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 2ЕМ РІКА). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Ідентиф ікац ійний  податковий номер 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 22 травня 1970 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
371001536695. ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Ідентиф ікац ійний  податковий номер ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
М ісце прож ивання: м. К інеш м а Івановської припинення); 230403749630. припинення);
області, РФ 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; М ісце прож ивання: м. Геленджик, 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових Краснодарський  край, РФ 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

395. Отдєлкін Олександр Євстаф ович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 399. Замуруєв Віталій Валентинович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Отделкин Александр Евстаф ович, О ТО ІЕІ_Ш користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Замуруев Виталий Валентинович, 2АМІ_ІКІІІЕУ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
О І_ЕК 5А Ш К). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); УІТАІ_ІІ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 05 травня 1980 р. у  м. Д зер ж и нсь к 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 11 січня 1975 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Н иж ньо го р од сько ї області, РФ. ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне П аспорт гром адянина України серії ЕМ ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
Ідентиф ікац ійний  податковий номер припинення); № 260393. припинення);
525900967565. 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; Ідентиф ікац ійний  податковий номер 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
М ісце прож ивання: м. Н иж ній  Н овгород, РФ 5) зупинення виконання економічних та фінансових 2740410012. 5) зупинення виконання економічних та фінансових

зобов'язань; Зареєстрований за адресою : м. Л уганськ, зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, вул. Переяславська, буд. 44 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
400. Чмихалов Сергій В ікторович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 404. А копян Віген Корю нович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки

(Чмьіхалов Сергей В икторович, С Н М У К Н А І^ користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Акопян Виген К орю нович, А К 0 Р М  VIНЕN). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
5ЕВНН). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); Народився 31 травня 1975 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 15 листопада 1961 р. у  м. К іс ільово 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Головний редактор інф орм ац ійно го  агентства 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
К ем еровської обл., РФ , гром адянин Р ос ійської ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне «В Е ^N ^М » ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
Федерації. припинення); припинення);
Закордонний  паспорт № 713076667. 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
О ф іц ійний представник президента наф тової 5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
ком пан ії «Лукойл» в Україн і зобов'язань; зобов'язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

401. Чалов М икола  А натол ійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 405. Сурков Андр ій  Геннадійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Чалов Н иколай Анатолиевич, С Н А І ^ користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (С урков Андрей Геннадьевич, 5 ^ В К 0 V  А N ^В II). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
МУК0І_А). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); Народився 30 листопада 1972 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 22 червня 1975 р. у  м. Волгоград, 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Головний редактор сайту NоVо^и5.іп(о 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
РФ. ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації. припинення); припинення);
Закордонний  паспорт № 0881059 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

402. Ернст Костянтин Львович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 406. Горш енін Вадим Валерійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
^ р н с т  Константин Львович, ЕВN5Т користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Горш енин Вадим Валерьевич, Н0В5НЕNIN користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
К 0 5 Т ^ Т У ^ . 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); V А ^У М ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 06 лю того  1961 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 29 квітня 1966 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Генеральний директор телекомпан ії «Перший ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Громадянин Р ос ійської Федерації. ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
канал» припинення); В ласник холд ингу  електронних засоб ів масової припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; інф орм ац ії «Правда.Ру» 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

403. Гусєв Павло М иколайович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 407. Потапов О лександр Олександрович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Гусев Павел Николаевич, Н І І 5 И  Р АV ^0). користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Потапов Александр А лександрович, Р 0ТА Р 0V користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 04 кв ітня 1949 р. Громадянин 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 0 ^Е К 5А N ^В ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Р ос ійсько ї Федерації. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 31 травня 1976 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
В ласник та головний редактор друкованого ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Колиш н ій  головний редактор телеканалу ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
засобу масової інф орм ац ії «М осковский припинення); « ІЛ е ^ и з »  та газети «Известия» припинення);
комсом олец» 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
Ф рон ін  Владислав Олександрович 
(Ф ронин  Владислав А лександрович, Р В О Ш  
УІ_А0У51_АУ).
Народився 21 кв ітня 1952 р. Громадянин 
Р ос ійсько ї Федерації.
Головний редактор газети «Російська  газета»

Л ейбін Віталій Едуардович
(Лейбин Виталий ^дуардович, І_ЕІВІ\ УІТАІ_ІІ).
Народився 28 грудня 1972 р.
Р ос ійський  ж урналіст, головний редактор 
ж урналу «Російський  репортер»

408. Ф рон ін  Владислав О лександрович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

409. Лейб ін Віталій Едуардович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

410. М ихайлов Сергій Володим ирович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

411. Кун іцин Андрій  Іванович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
(К у н и ц ьн  Андрей Иванович, КІІІМІТ5УМ А Ш В ІІ) .  користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 11 листопада 1977 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Голова дирекц ії сусп ільно-правового  мовлення 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
телеканалу «НТВ», член гром адської ради при ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
МВС РФ  припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

М ихайлов Сергій Володимирович 
(М ихайлов Сергей Владимирович, М УКНАНО У 
5ЕВНІІ).
Народився 17 березня 1971 р.
Генеральний директор інф орм ац ійно го  
агентства «ТАСС»

412. Симоньян М аргарита Симонівна
(С имоньян М аргарита Симоновна, 5УМОІМІАМ
М АВНАВУТА).
Народилася 6 кв ітня 1980 р.
Р ос ійська  ж урнал істка , головний редактор 
телеканалу «Виззіа  Тосіау» і м іж народного  
інф орм ац ійно го  агентства «Росія сьогодн і» .
З 2014 р. -  головний редактор інф орм ац ійного  
агентства «5ри(п ік»

413. С унгоркін  Володимир М иколайович 
(С унгоркин Владимир Н иколаевич, 51ІІМ НО ВШ  
УО Ю О УМ У В ).
Народився 16 червня 1954 р.
Р ос ійський  ж урналіст, головний  редактор 
друкованого  засобу масової інф ормації 
«Ком сом ольська  правда», генеральний 
директор  приватного акц іонерного  товариства 
«Ком сом ольськая правда»

414. Д обродєєв Олег Борисович
(Добродеев Олег Борисович, ООВВООІЕІЕУ
ОІ_ЕН).
Народився 28 ж овтня 1959 р.
Генеральний директор м ед іахолдингу 
«Всеросійська  державна телевізійна та 
рад іомовна компан ія»

415. К ул іст іков  Володимир М ихайлович 
(Кул истиков Владимир М ихайлович, 
К Ш 5 Т ІК О У  УО Ю О УМ У В ).
Народився 20 травня 1952 р.
Р ос ійський  ж урналіст, колиш н ій  генеральний 
директор  телекомпан ії «НТВ».
З 2015 р. -  радник генерального директора 
Ф ДУП «Всеросійська  державна телевізійна та 
рад іомовна компан ія».

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
416. Зейналова Ірада А втандилівна

(Зейналова Ирада А втандиловна, 2Е ІМ АШ УА
ІКАОА).
Народилася 20 лю того  1972 р.
Р ос ійська  ж урнал істка , телеведуча недільного 
випуску програм и «Время» телекомпан ії 
«Перш ий канал».

417.

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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;

З 2016 р. -  телеведуча програм и «Итоги недели 5) зупинення виконання економічних та фінансових 
с Ирадой Зейналовой «телеком панії «НТВ» зобов'язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Габрелянов А ш от А рам ович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Габрелянов А ш от А рам ович, НАВКЕНАІМОУ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
А5НОТ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 4 кв ітня 1989 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Колиш н ій  виконавчий директор  м ед іахолдингу ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
«М еиз МеСіа» і генеральний директор  припинення);
телеканалу « ІЛ еМ еиз»

418. Златопольський  Антон А ндрійович 
(Златопольский  Антон Андреевич, 
2І_АТОРОІ_5КУІ АІМТОІМ).
Народився 12 вересня 1966 р.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Перший заступник генерального директора 
інф орм ац ійно го  холд ингу  Всеросійського  
держ авного  телерадіоканалу, генеральний 
директор  телеканалу «Росія-1».
З 2014 р. -  головний редактор та продюсер 
дитячого  телеканалу «М ульт».
З 2018 р. -  голова Ради директор ів 
АТ «Циф рове телебачення»

419. Д во ск ін  Євгеній Володимирович 
(Д воскин  Евгений Владимирович, О У О 5 Ш  
УЕУНЕІМІІ), Народився 21 березня 1966 р. у 
м. Одеса.
А кц іонер  і в іце-президент АТ «Генбанк»

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

420. С ім ановський Олексій Ю рійович 
(С имановский Алексей Ю рьевич, 5ІМАІМОУ5КУІ 
ОІ_ЕК5ІІ).
Народився 06 вересня 1955 р. у  м. М осква. 
Р адник Голови Центрального банку Р ос ійської 
Ф едерації.
З 10 ж овтня 2018 р. -  член Ради директор ів 
«Банк Росії»

421. Н икитіна  Ірина Петрівна 
(Н икитина  Ирина Петровна, МУКУТІМА ІКУМА). 
Народилась 17 травня 1968 р. у  м. М акіївка 
Д онецько ї області.
П аспорт гром адянина України для ви їзду за 
кордон серії ЕТ № 986286, виданий 25.05.2012. 
Ідентиф ікац ійний  податковий номер 
2497415287.
Зареєстрована за адресою : м. Д онецьк, просп. 
Д зер ж и нсь ко го , 67, кв. 11

422. Герасим чук Володимир Васильович 
(Герасимчук Владимир Васильевич, 
Н Е КА 5УМ С Н ІІК  УО Ю О УМ У К).
Народився 04 липня 1963 р. у  м. Л уганськ. 
Зареєстрований за адресою : м. Л уганськ, вул. 
Тухачевського, 6, кв. 35

423. Н есм іянов Костянтин Л еонідович 
(Н есмиянов Константин Л еонидович, 
МЕ5МІІАІМОУ КО5ТІАІМТУІМ).
Народився 10 листопада 1980 р .у  м. Л уганськ. 
Зареєстрований за адресою : м. Л уганськ, 
вул. Л існа, буд. 6, кв. 2

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (блокування 
інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у  тому числі до 
їх субдомену: «ІіПрзУ/тіпІгапзІпг.зи/»)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
424. А пальков Сергій М иколайович 

(Апальков Сергей Николаевич, АРАІ_КОУ 
5ЕВНІІ).
Народився 14 липня 1979 р. у  м. Л уганськ. 
Зареєстрований за адресою : м. Л уганськ, вул. 
Героїв Сталінграда, буд. 2, кв. 248

425. Губін В 'ячеслав О лексійович 
(Губин Вячеслав Алексеевич, НІІВІМ 
УІАСНЕ5І_АУ).
Народився 26 березня 1974 р. у  м. Л ипецьк, 
РФ.
Зареєстрований за адресою : Х арківська  
область, Д ергач івський  район, смт Слатине, 
вул. М иру, 67

426. Ковальов М аксим  Валерійович 
(Ковалев М аксим  Валерьевич, КОУАІ_ОУ 
М А К5УМ ).
Народився 14 ж овтня 1990 р.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
З 2015 р. -  перебуває у  складі Н ЗВФ  «ЛНР»

427. Бернвальд В іктор
(Бернвальд Виктор, ВЕВМ УАШ  УІКТОВ). 
Народився 10 березня 1988 р. у  м. Улан-Уде 
Республ іка  Бурятія, РФ.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
М ісце прож ивання: м. Улан-Уде Республ іка 
Бурятія, РФ.
Кадровий в ійськовослуж бовець ЗС РФ, 
бойовик одного з п ід розд іл ів  1 ОСМБр

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

428. Капл ій Ігор Григорович 
(Каплий И горь Григорьевич, КАРН І ІНОВ). 
Народився 08 квітня 1965 р. у  м. К уп 'янськ 
К уп 'янс ько го  району Х арківсько ї області. 
Громадянин Р ос ійської Федерації.
Кадровий в ійськовослуж бовець РФ , командир 
бригади, командир 51-го  параш утно- 
десантного по лку  (м. Тула, РФ )

429. Коченевський  Євген Сергійович (Коченевский 
Евгений Сергеевич, КОСНЕМЕУ5КУІ УЕУНЕІМ). 
Народився 18 серпня 1978 р. у  С вердловській 
області, РФ.
Громадянин Р ос ійської Федерації.
Кадровий в ійськовослуж бовець РФ, 
п ід по лко вни к 276 -го  м отостр ілково го  полку, 
в/ч № 69771

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

430. Іванов Євген А натол ійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи
(Иванов Евгений Анатольевич, ІУАІМОУ УЕУНЕІМ) користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 
Народився 15 листопада 1974 р. у  м. Гелендж ик 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);

Три роки

К раснодарського  краю , РФ.
Громадянин Р ос ійської Федерації.
Кадровий в ійськовий  РФ  у  склад і Н ЗФ  «ДНР» 
командир 3 -го  ОШБ 5-ої ОМСБр 1-го  А К  МО 
«ДНР»

431. Горєвой Сергій Анатол ійович 
(Горевой Сергей Анатольевич, НОВІЕУОІ 
5ЕВНІІ).
Народився 04 квітня 1981 р.
П аспорт гром адянина РФ  № 50 04 723519, 
виданий ВВС К уп и нсь кого  району 
Н овосиб ірсько ї області 24 березня 2005 р. 
Громадянин Р ос ійської Федерації.
Кадровий в ійськовий  РФ , капітан зб ройних сил 
Р Ф , брав участь в бойових д іях на тимчасово 
окупованих територ іях сходу України у  складі 
тактичних груп 18-ої о крем ої м отостр ілково ї 
бригади

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
432. Ч ернігов Іван Олексійович

(Чернигов Иван Алексеевич, СНЕВNIН0V IVАN)
Народився 04 травня 1985 р.
Паспорт гром адянина РФ  № 03 05 918095, 
виданий ВВС Тим аш евського  району 
К раснодарського  краю  08 серпня 2005 р. 
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Кадровий в ійськовий  РФ , капітан збройних 
сил РФ

433. Рамазанов Оскар М ухтарович
(Рамазанов Оскар М ухтарович, В АМ А2АN 0V
0 5К А В ).
Народився 28 січня 1973 р.
Паспорт гром адянина РФ  № 96 03 455092, 
виданий ВВС Ш ал інсько го  району Чеченської 
республ іки 24 травня 2003 р.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Кадровий в ійськовий  РФ , старш ий лейтенант 
збройних сил РФ , брав участь в бойових д іях 
на територ ії України у  склад і 18-ої окрем ої 
м отостр ілково ї бригади

434. Сімаєв Д митро  В 'ячеславович
(Симаев Дмитрий  Вячеславович, 5 !М А И
0М У Т В 0 ).
Народився 17 грудня 1989 р.
Паспорт гром адянина РФ  № 50 09 625195, 
виданий ТП УФ М С  Росії по Н овосиб ірській  
області у  П івн ічном у районі 13 січня 2010 р. 
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Кадровий в ійськовий  РФ , старш ий лейтенант 
збройних сил РФ

435. Балатов Абубакар Л ом -А л ійович 
(Балатов Абубакар Л ом -Алиевич, ВА^АТ0V 
АВІІВ АКА В ).
Народився 25 кв ітня 1978 р.
Паспорт гром адянина РФ  № 90 13 113935, 
виданий відд ілом  УФ М С  Росії по РПО-Аланія в 
Затеречному МО 03 кв ітня 2014 р.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Кадровий в ійськовий  РФ , лейтенант збройних 
сил РФ

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

436. Орлов Роман Владиславович
(Орлов Роман Владиславович, 0 В І ^  В 0 М А ^ .
Народився 15 липня 1985 р.
П аспорт гром адянина РФ  № 45 15 502611. 
Громадянин Р ос ійської Федерації.
Кадровий в ійськовий  РФ , начальник розвідки  
4 -ї о крем ої м отостр ілково ї бригади «Народної 
м іл іц ії ЛНР»

437. Іс куж енов Руслан Тулегинович
(И скуж енов  Руслан Тулегинович, I5 К ^2Н Е N 0 V
В ІІ5 І_ А ^ .
Народився 12 січня 1984 р. у  с. Пальцевка 
Т авричеського району О мської області, РФ. 
Громадянин Р ос ійської Федерації.
Майор ЗС РФ, начальник ш табу -  заступник 
командира 1-го м отостр ілецького  батальйону 
3 -о ї о крем ої м отостр ілково ї бригади (Горлівка) 
1-го А К  (Д онецьк, Україна), командир 
м отостр ілецького  батальйону 18-ої окрем ої 
мотостр ілецько ї бригади (ст. Калин івська, 
с. Ханкала, м. Грозний, Чечня, Росія) 58-о ї арм ії 
(Владикавказ) П івденного ВО ЗС РФ

438. Ч епкасов Олексій Володимирович
(Чепкасов Алексей Владимирович, СНЕРКА50V 
01_ЕК5П).
Народився 18 вересня 1986 р. у  А мурській  
області, РФ.
Громадянин Р ос ійської Федерації.
Заступник командира 1-го м отостр ілецького  
батальйону з озброєння 3 -о ї окремої 
мотостр ілецько ї бригади (Горл івка) 1-го  А К 
(Д онецьк, Україна) Центру територ іальних 
в ій ськ  П івденного ВО ЗС РФ.
Посада та м ісце проходж ення служби до 
відрядження для участі у  збройн ій  агресії Росії 
проти України -  командир 3 -о ї мотостр ілецько ї 
роти 8 -го  м отостр ілецького  батальйону 136-ої 
окрем ої м отостр ілецько ї бригади (Буйнакськ, 
Д агестан) 58-ої А рм ії (Владикавказ) П івденного 
ВО ЗС РФ

439. Байд іков Іван В ікторович
(Байдиков Иван Викторович, В А I^ IК 0 V  М А ^ .  
Народився 18 вересня 1982 р.
Громадянин Р ос ійської Федерації.
Начальник інж енерної служ би 3 -о ї окрем ої 
м отостр ілково ї бригади (Горл івка) 1-го АК 
(Д онецьк, Україна) Центра територ іальних 
в ій ськ  (Н овочеркаськ, Росія) П івденного ПО 
(Р остов-на-Д ону, Росія)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
440.

441.

Лебедєв Андр ій  Васильович
(Лебедев Андрей Васильевич, І_ЕВЕ0ІЕУ
А Ш К ІІ ) .
Народився 18 березня 1979 р. 
Громадянин Р ос ійсько ї Ф едерації

Волихін Володимир Павлович 
(В оль хин  Владимир Павлович, УОІ_УКНІМ 
У О Ш О У М У К ).
Народився 01 липня 1975 р. у  хутор і К ікв ід зе  
В олгоградської обл., РФ.
П рож иває за адресою : РФ, м. Волгоград, просп. 
Ж укова , 106-а, кв. 103.
П олковник ЗС Р Ф , заступник командира 
3 -о ї о крем ої м отостр ілково ї бригади Центра 
територ іальних в ійськ (Н овочеркаськ, Росія) 
ЮВО (Р остов-на-Д ону, Росія)

442. Стрю к Юрій Володимирович
(С трю к Юрий Владимирович, 5ТВИ ІК У ІІВ ІІ).
Народився 16 листопада 1981 р. у
станиця Канеловська К раснодарського  краю,
РФ.
П рож иває за адресою : РФ , Краснодарський 
край, станиця С таром інська, вул. М иру, 51, 
кв. 26.
М айор ЗС РФ, заступ ник командира з 
озброєння 3 -о ї о крем ої м отостр ілково ї бригади 
1-го А К  МО «ДНР»

443. Павленко Олександр С ергійович 
(Павленко Александр Сергеевич, РАУІ_ЕІ\ІКО 
О І_ЕК 5А Ш К).
Народився 17 серпня 1984 р. у  м. Аксай 
Р остовсько ї області, РФ.
В ійськовослуж бовець ЗС РФ.
У  2007 р. закінчив Н овосиб ірське  вище 
в ійськове  училищ е.
Заступник командира 25-го  окрем ого  полку 
спец іального призначення (в/ч № 05525, м. 
Ставрополь, Р Ф ) 49-о ї А рм ії (м. Ставрополь, 
РФ) П івденного в ійськового  о кру гу  ЗС РФ. 
М айор ЗС РФ, начальник розв ідки  3 -о ї ОМСБр 
(Горл івка) 1-го  А К  (Д онецьк, Україна) Центру 
територ іальних в ійськ П івденного ВО ЗС РФ

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

444. Панов (Ростовцев) Сергій А натол ійович 
(Панов (Ростовцев) Сергей Анатолиевич, 
РАІМОУ (ВО5ТОУТ5ЕУ) 5ЕКНІІ).
Народився 30 липня 1966 р.
Громадянин Р ос ійської Федерації.
Тимчасово прож иває у  м. Горлівка, Д онецько ї 
області.
Генерал-майор (полковни к) ЗС РФ , заступник 
командира 3 -о ї ОМСБр «Беркут» (в/ч 08803) 
1-го А К  ПВО ЗС РФ  (Донецька  обл.), куратор 
артилерійських п ідрозд іл ів  3 -о ї ОМСБр

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

445. Ковальський  Тимур М аєвич 
(Ковальский  Тимур М аевич, КОУАІ_5КУІ 
Т У М ІІК )

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

Народився 30 листопада 1988 р. у  м. Алма-Ата, 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
Р еспубл іка  Казахстан ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне

припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Три роки

446. М и р ош н и к Сергій Ф едорович
(М и ро ш ни к Сергей Ф едорович, М УВО5НМУК
5ЕКНІІ).
Народився 01 вересня 1962 р.
П рож иває за адресою : Д онецька  обл., 
м. М оспине, вул. Ф рунзе , 18

447.

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Ш елков М икита  М ихайлович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Ш елков Н икита М ихайлович, 5НЕІ_КОУ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
М УКУТА). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 05 квітня 1996 р. у  3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
м. Н иж ньоуд инськ Ір кутсько ї області Р ос ійсько ї ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
Ф едерації припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
448. Б ердн іков Олексій М иколайович

(Бердников Алексей Н иколаевич, ВЕВОІМІКОУ 
ОІ_ЕК5ІІ).
Народився 14 листопада 1978 р. у  с. Калманка 
А лтайсько го  краю , РФ.
П рож иває за адресою : м. Горлівка, вул. 
Технічна, 20, тел. 380713033533. Позивні 
«М еркур ій»  та «Брест»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

449. А нтонов Олексій Борисович
(Антонов Алексей Борисович, АІМТОІМОУ
ОІ_ЕК5ІІ).
Народився 07 серпня 1984 р. Громадянин 
Р ос ійсько ї Ф едерації

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

П рож иває за адресою : м. А лчевськ, вул. К ірова, припинення);
79а, кв. 2 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Три роки

450. С альников Євген С ергійович
(С альников Евгений Сергеевич, 5АШМУКОУ
УЕУНЕМ)
Народився 04 вересня 1989 р.
П рож иває у  м. Касп ійське, РФ

451. М акаров М ихайло Л еонідович 
(М акаров М ихаил Л еонидович, М АКАВОУ 
М У К Н А ІЮ ).
Народився 03 ж овтня 1955 р.
П рож иває за адресою : Д онецька  обл., 
м. Селидове, вул. Карбиш ева, 32

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

452. Нестреляй Юрій Артемович
(Нестреляй Ю рий А ртем ович, МЕ5ТВЕИАІ 
У ІІВ ІІ).
Народився 22 лю того  1981 р.
Громадянин Р ос ійської Федерації.
П рож иває за адресою : Л уганська  область, 
м. Хрустальний (Красний Л уч), номер телеф ону 
9146669061.
П ідполковник, старш ий оф іцер 10-ої окремої 
артилерійсько ї бригади 2 -го  А К  «ЛНР», 
кадровий в ійськовослуж бовець ЗС РФ.
У  РФ  проходить служ бу на посаді начальника 
23-о ї по ж е ж н о ї частини 20-го  за гону  ФПС 
по П рим орськом у краю  (м. У ссур ійськ, 
П рим орський  край, РФ)

453.

455.

Бугай Віталій В ікторович 
(Бугай Виталий В икторович, В ІІНАІ УІТА И І). 
Народився 18 квітня 1983 р. Громадянин 
Р ос ійсько ї Федерації.
П рож иває за адресою : РФ , П ермська область, 
м. Ч айковський, номер телеф ону 
+380938768892.
Кадровий в ійськовий  ЗС РФ

454. Баєв Сергій Васильович 
(Баев Сергей Васильевич, ВАІЕУ 5ЕВНІІ). 
Народився 19 квітня 1992 р. у  Іркутській  
області, РФ.
Кадровий в ійськовий  ЗС РФ, старш ий стр ілок
1-го в ідд ілення 1-го стр ілецького  взводу
2 -о ї стр ілецької роти 15-го  БтрО 2 -го  А К  НМ 
«ЛНР»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Гостєв Олег Олександрович
(Гостев Олег А лександрович, НО5ТІЕУ ОІ_ЕН).
Народився 31 травня 1962 р.
Громадянин Р ос ійської Федерації.
М ісце прож ивання: м. Санкт-Петербург.

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

Колиш н ій  кадровий в ійськовий  ЗС РФ, бо йовик припинення);
100-ої ОМСБр 1-го  АК, майор 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Три роки
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ДОКУМЕНТИ
456. Хорохорін В іктор Володим ирович 

(Хорохорин Виктор Владимирович, 
К Н 0 В 0 К Н 0 В Ш  V IКТ 0В ).
Народився 16 червня 1989 р. у  м. Усади, РФ. 
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Найманець НЗФ  «ДНР», кадровий 
в ійськовослуж бовець РФ , командир групи 
спец іального призначення 1-го загону 
Розв ідувального Управління Ш табу п івденного 
в ійськового  о кру гу  3 46 -о ї окрем ої бригади 
спец іального призначення ЗС РФ

457. Замулін Сергій Сергійович 
(Замулин Сергей Сергеевич, 2 А М І ІШ  5ЕВНН). 
Народився у  м. Прохладний Кабардино- 
Балкарія, РФ.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Найманець НЗФ  «ДНР», кадровий 
в ійськовослуж бовець РФ , начальник кадрів 
Розв ідувального Управління Ш табу п івденного 
в ійськового  о кру гу  3 46 -о ї окрем ої бригади 
спец іального призначення ЗС РФ

458. Н естеркін Олексій Ігорович
(Нестеркин Алексей И горевич, NЕ5ТЕВКIN
01_ЕК5П).
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Найманець НЗФ  «ДНР», кадровий 
в ійськовослуж бовець РФ , командир групи 
спец іального призначення 4 -го  загону 
Розв ідувального Управління Ш табу п івденного 
в ійськового  о кру гу  3 46 -о ї окрем ої бригади 
спец іального призначення ЗС РФ

459. В оробйов Євген Володимирович
(Воробьев Евгений Владимирович, V 0 В 0 В I0 V
УЕVНЕN).
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Кадровий в ійськовослуж бовець РФ , гвардії 
п ід полковник, прибув на територ ію  України у 
листопад і 2016 р.
Станом на 15 вересня 2017 р. -  командир 
2 -о ї МСБ 1-ої ОСМБр

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

460. С итнік Костянтин Григорович
(С ь тн и к  Константин Григорьевич, 5 У Т М К  
К 0 5 Т ^ Т У ^ .
Народився 13 серпня 1976 р. у  м. Т ом ськ, РФ. 
Громадянин Р ос ійської Федерації.
Кадровий в ійськовослуж бовець МО РФ, 
полковник, заступник командира артбригади 
з тилового  забезпечення 10-ої ОАБр 2 -го  А К 
НМ «ЛНР».
У  вересні 2017 р. зам інив на посаді 
Корольова В.О., який виїхав на територ ію  РФ 
у  зв 'я з ку  зі вступом  до вищ ого в ійськового  
навчального закладу

461. Осіпов Едуард Васильович

463.

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(О сипов ^дуард  Васильевич, 0 5 IР 0 V  ЕОІІАВО). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 05 липня 1972 р. у  м. М осква. 
Громадянин Р ос ійської Федерації. 
Кадровий в ійськовослуж бовець РФ

462. Самохін Кирило Валерійович 
(Самохин Кирилл Валерьевич, 5АМ 0КН №  
КУВУІ_0 ).
Народився у  м. П рохладному Республ іки 
Кабардино-Балкарія.
Громадянин Р ос ійської Федерації.
Кадровий в ійськовий  РФ . Розвідувальне 
Управління Ш табу ПВО ЗС РФ , 3 46 -о ї обр СпН, 
військова  частина № 31681, м ісце постійно ї 
дислокац ії -  м. Прохладний, РФ, 
командир групи СпН 4 -го  загону

Н іколаєв Олександр Костянтинович 
(Н иколаев Александр Константинович, 
М К 0 І_ А И  0 ^Е К 5А N ^В ).
Громадянин Р ос ійської Федерації.
Кадровий в ійськовий  РФ , командир
2 -го  за гону  Розв ідувального Управління Ш табу 
п івденного в ійськового  о кру гу  346 -о ї окрем ої 
бригади спец іального призначення РФ

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
464. Юматов М аксим  М иколайович 

(Ю матов М аксим  Н иколаевич, УІІМ АТО У 
М А К5УМ ).
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Кадровий в ійськовий  РФ , Розвідувальне 
Управління Ш табу ПВО ЗС РФ , 346-о ї обр СпН, 
в ійськова  частина № 31681, м ісце постійно ї 
дислокац ії м. П рохладний, РФ, 
командир групи СпН 1-го  загону

465. Боличев Андр ій  Анатол ійович
(Боличев Андрей Анатолиевич, ВОІ_УСНЕУ
А Ш В ІІ) .
Народився 10 лю того  1973 р. або 09 лю того  
1974 р. у  м. Сухумі, Грузія.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації. 
П ідп ол ковник ЗС РФ, командир зен ітного  
д и в із іо ну  3 -о ї ОМСБр (Горл івка, Україна)
1-го А К  (Д онецьк, Україна) Центру 
територ іальних в ійськ П івденного ВО ЗС 
РФ, начальник протипов ітряно ї оборони 
7 -о ї в ійськово ї бази (м. Гадаута, Абхазія) 
П івденного в ійськового  о кру гу  ЗС РФ

466. Ш ибаєв В іктор Ф едорович
(Ш ибаев Виктор Ф едорович, 5НУВАІЕУ 
УІКТОВ).
Народився 13 листопада 1959 р. у  с. Ф ісенково  
К антем ирівського  р -ну В оронезької області. 
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Паспорт № 007770, виданий 18 лю того  2009 р. 
ТП УФ М С  Росії по Воронезькій  області. 
П рож иває за адресою : В оронезька область, 
с. Новий Лиман, вул. Совєтська, 125

467. Ільїнський Ігор О лексійович
(И льинский  И горь Алексеевич, ІШ 5 К У І  ІНОВ). 
Член незаконних збройних ф ормувань

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

468. М акаров М урат Якубович
(М акаров М урат Я кубович, М АКАВО У М ІІВАТ).
Член незаконних збройних ф ормувань

469. К р іворучко  Олег О лексійович
(Криворучко  Олег Алексеевич, КВІУОВІІСНКО
ОІ_ЕН).
Народився 11 квітня 1978 р.
3-я бригада, реактивний артилерійський  
див із іон , начальник ш табу (В/ч № 08803). 
В ійськова  служба: в/ч № 21797 
(943-й  реактивно-артилер ійський  полк). 
Позивний «Каспій»

470. Вележанін А. О.
(Вележанин А. О., У Е І_ Е 2 Н А Ш  А.). 
Народився 24 лю того  1983 р.
Член незаконних збройних ф ормувань

471. Сергеєв В іктор М иколайович 
(Сергеев Виктор Николаевич, 5ЕВНЕІЕУ 
УІКТОВ).
Член незаконних збройних ф ормувань

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
472. Ш еховець Олексій М иколайович

(Ш еховец А лексей Николаевич, 5НЕКНОУЕТ5 
ОІ_ЕК5ІІ).
Народився 15 березня 1982 р.
Член незаконних збройних ф ормувань

473. М аксим ов О лександр Валерійович
(М аксим ов  Александр Валерьевич, М АК5УМ О У 
О ІЕ К 5 А Ш В ).
Народився 1979 р.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Ком андир 3 -о ї МСБ 3 -о ї ОМСБр 1-го А К  «ДНР», 
п ід полковник.
У  2001-2013  рр. -  ком андир взводу, роти, 
начальник ш табу батальйону у  м отостр ілецьких 
в ійськових частинах П івденного ВО ЗС РФ.
У  2013-2015  рр. командир 3-го  
м отостр ілецького  батальйону 102-ої в ійськово ї 
бази, в ійськова  частина ПП 04436, Гюмрі, 
Республ іка  В ірменія, П івденний ВО ЗС РФ

474. Д во рн іков  М икита  В ікторович
(Д ворников Н икита Викторович, ОУОВІМІКОУ
М УКУТА).
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації.
Кадровий в ійськовий  ЗС РФ

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

475. А бубакаров Алі С абіржанович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи
(Абубакаров Али Сабиржанович, А ВІІВАКАВО У користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

Три роки

АІ_І).
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації. 
М еш кає в РФ.
Кадровий в ійськовий  ЗС РФ

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

476. Л ук 'ян ч іко в  Сергій А натол ійович 
(Л у кья нч и ков  Сергей Анатолиевич, 
Ш КІАІМСНІКОУ 5ЕВНІІ).
Народився 22 лю того  1983 р. у  Орловській 
області, РФ.
Кадровий в ійськовий  ЗС РФ, кулем етник
1-го в ідд ілення 1-го стр ілецького  взводу
2 -о ї стр ілецької роти 15-го  БтрО 2 -го  А К  НМ 
«ЛНР»

477. Кузнецов Іван Васильович
(Кузнецов Иван Васильевич, К І ІЖ Т 5 О У  ІУАІМ).
Кадровий в ійськовий  ЗС РФ.
З березня до листопада 2015 р. -  радник 
командира батальйону 2 -го  МСБ 7 -о ї ОМСБр, 
п ід полковник, брав участь у  бойових д іях на 
територ ії С ир ійсько ї А рабсько ї Республ іки

478. Котов Олександр
(Котов Александр, КОТОУ О І_ЕК5АШ В). 
Народився у1987  р.
Кадровий в ійськовий  ЗС РФ.
З квітня 2015 р. до січня 2016 р. -  заступник 
командира з озброєння
2 -го  МСБ 7-ої ОМСБр

479. М еш ковий  Сергій Анатол ійович 
(М еш ковой  Сергей Анатольевич, МЕ5НКОУУІ 
5ЕВНІІ).
Народився 26 вересня 1978 р. у 
м. С імф ерополь, АР Крим .
Зареєстрований за адресою : АР Крим , м. 
С ім ф ерополь, вул. Зал іська, 49, кв. 305. 
К ер івник інф орм ац ійно ї агенц ії «Луганський  
Інф орм аційний  центр» ІіИ р ://Іи д -іп (о .с о т /

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (блокування 
інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у  тому числі до 
їх субдомену: « Іид-іп(о.сот»)
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ДОКУМЕНТИ
480. Ценценатов Євген М ихайлович 

(Ценценатов Евгений М ихайлович, 
Т5ЕNТ5ЕNАТ0V УЕVНЕN).
Народився 16 лю того  1981 р. у  м. Л уганськ. 
Зареєстрований за адресою : м. Л уганськ, 
вул. 21 -го  М Ю Да, 157. Кер івник інф орм ац ійно ї 
агенції «М ІА Істок» ІіП р :/ /т іа із (о к .з и /

481. П ерш иков Юрій О лександрович
(П ерш иков Юрий А лександрович, РЕВ5Н УК0V
УІІВН).
Народився 27 січня 1976 р.
Зареєстрований за адресою : АР Крим , 
м. С імф ерополь, вул. Зал іська, 49, кв. 305. 
Кер івник та головний редактор інф орм ац ійних 
агенцій : -  « Л уганск 1» ІіП р ://Іидапзк1 .іп (о / - 
«Новоросс. инф о» І іП р : / /м ш . іт о г о з з . іп ( о /  - 
«О ккупации.нет» ІіП р ://оккира(з іуа .пеІ/.
З 2019 р. -  «перш ий заступник м ін істра 
м ін істерства зв 'я зку  та м асових ком ун ікац ій  
ЛНР», «радник м ін істра М ін істерства 
інф орм ац ії ЛНР»

482. Старовойтов Володимир Анатол ійович 
(С таровойтов Владимир Анатольевич, 
5Т А В 0V 0 IТ 0V  V 0 ^ 0 ^ У М У В ).
Народився 02 травня 1993 р. 
Зареєстрований за адресою : м. Л уганськ, 
квартал Степний, 3, кв. 46.
Кер івник інф орм ац ійно го  ресурсу «ЛНР. 
теС іа»  ІШ рз://Іп г.тес Ііа

483. Бурлакова (дів. —  Захарчук) А нж ел іка  Ігор івна 
(Бурлакова (дев. —  Захарчук) А нж елика  
Игоревна, В І ІВ І_ А ^ А  (2АКН А В С Н ІІК ) 
А N 2Н Е^IКА).
Народилась 15 грудня 1970 р.
Зареєстрована за адресою : м. Красний Луч, 
вул. О рджон ікід зе, 16-в, кв. 32.
«Головний редактор ДУП ЛНР «Редакція газети 
«Красний Луч» Іі(Ір ://гесІгау-Іп г-пеиз.зи /

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (блокування 
Інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у  тому числі до 
їх субдомену: «тіа із іок.зи»)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (блокування 
інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у  тому числі до 
їх субдоменів: «Іидапзк1.іп(о», « ігеогозз.іп іо» , «оккираїзіуа. 
пеї»)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (блокування 
інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у  тому числі до 
їх субдомену: «Іидапзк.зіїе»)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (блокування 
Інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у  тому числі до 
їх субдомену: «Іидапзк.зіїе»)

484. Ю ров Юрій Павлович 
(Ю ров Юрий Павлович, У ^ В 0 V  УиВИ). 
Народився 17 червня 1969 р. у  м. Л уганськ. 
Зареєстрований за адресою : м. Л уганськ, вул. 
1-а Б іломорська , 11.
Засновник та ш еф -редактор сайту перш ої 
сусп ільно -пол ітично ї газети «XXI век» т.зв. 
«ЛНР « ІіП р ://ххм екІпг.зи /.
«Депутат Народної Ради ЛНР» I, II и 
III скликання, «заступник голови Ком ітету 
Народної Ради ЛНР з питань м іж народних 
відносин, зв 'я зку , інф орм ац ійно ї пол ітики  та 
масових ком ун ікац ій»

485. Березенцев Ігор Валерійович
(Березенцев И горь Валерьевич, ВЕВЕ2ЕNТ5ЕV
!Н 0В ).
Народився 18 грудня 1977 р. у  м. Артем 
П рим орсько го  краю , РФ.
Громадянин Р ос ійської Федерації.
Стрілок ф ільтрац ійного  взводу ПВК «Вагнера»

486. Ж евага  Володимир М иколайович 
(Ж евага Владимир Николаевич, 2НЕVАНА 
V 0 ^ 0 ^ У М У В ).
Народився 02 листопада 1967 р. у 
м. Владивосток П рим орського  краю , РФ. 
Громадянин Р ос ійської Федерації. 
Заряджаю чий розрахунку РСЗВ БМ-21 ПВК 
«Вагнера»

487. Кош атко  М икола  В італ ійович
(Кош атко  Николай Витальевич, К0 5 Н А Т К 0
МУК0І_А).
Народився 16 лю того  1995 р. у 
м. Благов іщ енськ А м урсько ї області, РФ. 
Громадянин Р ос ійської Федерації. 
М ехан ік-вод ій  танково ї роти ПВК «Вагнера»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
488. Н ікул ін Олександр А ндрійович 

(Н икулин Александр Андреевич, ІМ ІК ІІШ  
О І_ЕК5АШ В).
Народився 14 червня 1992 р. у 
м. Благов іщ енськ А м урсько ї області, РФ. 
Громадянин Р ос ійсько ї Ф едерації

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

489. Бзовий Станіслав А натол ійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи
(Б зо вь й  Станислав Анатольевич, В2ОУУІ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
5ТАІ\ІІ5І_АУ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
Народився 13 вересня 1987 р. у  м. Владивосток 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту

Три роки

П рим орсько го  краю , РФ.
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації. 
Р озв ідник в ідд ілення управл іння 122-мм 
гаубиці Д -30  ПВК «Вагнера»

490.

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Орлов Євген М ихайлович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Орлов Евгений М ихайлович, ОВІ_ОУ УЕУНЕІМ). користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 17 вересня 1970 р. у  м. Владивосток 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 
П рим орсько го  краю , РФ. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації. ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
Р озв ідник-снайпер розвідувального взводу ПВК припинення);
«Вагнера» 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

491. Н овіков М икола Й осипович
(Н овиков Николай И осиф ович, ІМОУІКОУ
МУКОІ_А).
Народився 15 січня 1989 р. у  м. В ілю йськ 
Республ іки Саха (Якутія).

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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

Р озв ідник-снайпер розвідувального взводу ПВК припинення);
«Вагнера». 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

492.

493.

Тю менцев Олексій Олегович
(Тю менцев Алексей О легович, ТИІМЕІ\ІТ5ЕУ
ОІ_ЕК5ІІ).
Народився 27 ж овтня 1987 р. у  селищ і Хандига 
Т ом понсько го  району Республ іки Саха (Якутія). 
Громадянин Р ос ійської Федерації.
З аступник командира роти з виховної роботи 
1-о ї розв ідувально-ш турм ової роти ПВК 
«Вагнера»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Ч еснаков Олексій В'ячеславович 
(Чеснаков Алексей Вячеславович, СНЕ5МАКОУ 
ОІ_ЕК5ІІ).

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);

Три роки

Народився 27 березня 1984 р. у  м. Владивосток 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
П рим орсько го  краю , РФ.
Громадянин Р ос ійської Федерації. 
Н авідник розрахунку РСЗВ БМ-21 ПВК 
«Вагнера»

494. Ісмагілов Ідріс Зульф арович
(И смагилов И дрис Зульф арович, І5М АН ИО У
Ю ВІ5).
Народився 21 вересня 1985 р. у  м. Н ерю нгрі 
Р еспубл іки Саха (Якутія).
Громадянин Р ос ійської Федерації.
Зв 'язковий  е кіпаж у ком андно-ш табно ї маш ини 
ПВК «Вагнера»

ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;

8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

495.

496. Плахов М ихайло Геннадійович 
(Плахов М ихаил Геннадьевич, РІ_АКНОУ 
М УКН АН О ).
Народився 01 липня 1984 р. у  м. В ілю чинськ 
Кам чатського  краю , РФ.
Громадянин Р ос ійської Федерації. 
К улем етник-вод ій  снайперсько ї групи ПВК 
«Вагнера»

Три роки

Черниш ов Андрій  М иколайович
(Ч е р ньш о в  Андрей Николаевич, СНЕВМУ5НОУ
А Ш В ІІ) .
Народився 16 липня 1987 р. у  м. В ілю чинськ 
Кам чатського  краю , РФ.
Громадянин Р ос ійської Федерації.
Ком андир розрахунку ПТКР 4 -о ї розвідувально- 
ш турм ової роти ПВК «Вагнера»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
497. К оригов Тимур Ш абзгир ійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 501. Андрєєв Володимир Сераф имович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки

(К оригов  Тимур Ш абзгиреевич, КОВУНОУ користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Андреев Владимир Сераф имович, А Ш В ІЕ ІЕ У користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Т У М ІІВ ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); УО Ю О УМ У В ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 26 лю того  1977 р. у  м. Артем 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 15 січня 1991 р. у  м. П окровськ 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
П рим орсько го  краю , РФ. ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Республ іки Саха (Якутія). ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації. припинення); Громадянин Р ос ійської Федерації. припинення);
Ком андир відділення управл іння м інометної 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; Р озв ідник-снайпер  розвідувального взводу ПВК 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
батареї ПВК «Вагнера» 5) зупинення виконання економічних та фінансових «Вагнера» 5) зупинення виконання економічних та фінансових

зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

498. Коряга  Петро О лександрович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 502. Потапов Артур Валентинович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Коряга  Петр А лександрович, КОВІАНА РЕТВО). користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Потапов Артур Валентинович, РОТАРОУ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Народився 16 ж овтня 1983 р. у  м. В ладивосток 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); А ВТІІВ ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
П рим орсько го  краю , РФ. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 04 ж овтня 1970 р. у  м. Находка 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації. ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне П рим орсько го  краю , РФ. ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
Н авідник танкового  взводу учбової припинення); Громадянин Р ос ійської Федерації. припинення);
розв ідувально-ш турм ової роти ПВК «Вагнера» 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; Р озв ідник-снайпер  2 -о ї розвідувально- 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових ш турм ової роти ПВК «Вагнера» 5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

499. Китаєв Володимир М ихайлович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 503. М ельн іченко Андр ій  Ігорович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Китаев Владимир М ихайлович, КУТАІЕУ користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (М ельниченко  Андрей И горевич, МЕІ_І\ІІСНЕІ\ІКО користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
УО Ю О УМ У В ). 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); А Ш В ІІ) . 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 01 липня 1984 р. у  м. Находка 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Народився 08 березня 1972 р. 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
П рим орсько го  краю , РФ. ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне Громадянин Р ос ійської Ф едерації ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації. припинення); припинення);
Кулем етник-вод ій  снайперсько ї групи  ПВК 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
«Вагнера» 5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових

зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»

500. К ич кін  Андр ій  А ф анасійович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 504. Гур'єв Андрій  Григорович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(К ь ічки н  Андрей Аф анасьевич, К У С Н Ш користуватися та розпоряджатися належним їй майном; (Гурьев Андрей Григорьевич, НІІВІЕУ А Ш В ІІ) . користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
А Ш В ІІ) . 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); Народився 24 березня 1960 р. 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Народився 06 серпня 1987 р. у  с. Тарат М егіно - 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту Громадянин Р ос ійської Ф едерації 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
Кангаласького  улуса Республ іки Саха (Якутія). ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації. припинення); припинення);
Р озв ідник 1-о ї розв ідувально-ш турм ової роти 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
ПВК «Вагнера» 5) зупинення виконання економічних та фінансових 5) зупинення виконання економічних та фінансових

зобов'язань; зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами; дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах; держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 8) повна заборона заходження іноземних невійськових
суден та військових кораблів до територіального моря суден та військових кораблів до територіального моря
України, її внутрішніх вод, портів; України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави; території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України в Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави; держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності; інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 12) позбавлення державних нагород України, інших форм
відзначення; відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим Законом України «Про санкції» встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
505. Кантор В 'ячеслав Володимирович 

(Кантор Вячеслав Владимирович, ^ Т 0 В  
VIАСНЕ5^АV).
Народився 08 вересня 1953 р.
Громадянин Р ос ійсько ї Ф едерації та Ізраїлю

506. М азепін Д митро  Аркад ійович
(М азепин Д м итрий А ркадьевич, МА2ЕР№
0М У Т В 0 ).
Народився 18 кв ітня 1968 р.
Громадянин Р ос ійсько ї Ф едерації

507. Рибін Дмитро  Олександрович
(Р ь б и н  Д м итрий А лександрович, В У В ^
0М У Т В 0 ).
Народився 11 березня 1965 р. 
Громадянин Р ос ійсько ї Ф едерації

508. Ш арагов Валерій Євгенович
(Ш арагов Валерий Евгеньевич, 5Н АВАН 0V
VА^ЕВII).
Народився 14 липня 1961 р. у  м. Бєльці 
Республ іки М олдова.
У  2015-2016  р р .-  заступник командувача- 
начальник ш табу 1-го А К  ПВО ЗС РФ, 
розташ ованого у  о купованом у м істі Д онецьк

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

509.

511.

512.

П інчук Андрій  Ю рійович
(П инчук Андрей Ю рьевич, Р Ж Н І ІК  А N ^В II).
Народився 27 грудня 1977 р.
«ЧленРади м ін істр ів ДНР».
З 17 липня 2014 р. до 01 березня 2015 р. -  
«перш ий м ін істр держ авної безпеки ДНР».
З вересня 2017 р. -  перш ий проректор М ДТУ 
«Станкін»

510. А ндр ієнко  Юрій С ергійович 
(Андриенко  Юрий Сергеевич), 30.05.1988  р.н., 
уродж енець м. М інськ, Республ іка  Б ілорусь, 
гром адянин Р ос ійсько ї Федерації, прож иває 
у  Р ос ійській  Федерації. Офіцер в/ч 74455 ГРУ 
ГШ РФ

Д етістов Сергій Володимирович 
(Детистов Сергей Владимирович), 21.07.1985 
р.н., уродж енець м. Р остов-на-Д ону, Р осійська 
Ф едерація, гром адянин Р ос ійсько ї Федерації, 
прож иває у  Р ос ійській  Федерації. Офіцер в/ч 
74455 ГРУ ГШ РФ

Ф ролов Павло Валерійович 
(Ф ролов Павел Валерьевич), 07.06.1992 р.н., 
уродж енець м. Калуга, Р ос ійська  Федерація, 
гром адянин Р ос ійсько ї Федерації, прож иває 
у  Р ос ійській  Федерації. Офіцер в/ч 74455 ГРУ 
ГШ РФ

513. Очіченко Артем Валерійович 
(Очиченко Артем  Валерьевич), 08.11.1992 
р.н., уродж енець с. Сосновка Ж айил сько го  
району Чуйсько ї області, Р ос ійська  Федерація, 
гром адянин Р ос ійсько ї Федерації, прож иває 
у  Р ос ійській  Федерації. Офіцер в/ч 74455 ГРУ 
ГШ РФ

514. П ліскін  Петро М иколайович 
(П лискин Петр Н иколаевич), 26.08.1988 
р.н., уродж енець м. Хабаровськ, Р осійська 
Ф едерація, гром адянин Р ос ійсько ї Федерації, 
прож иває у  Р ос ійській  Федерації. Офіцер в/ч 
74455 ГРУ ГШ РФ

515. Ковальов Анатол ій Сергійович 
(Ковалев Анатолий Сергеевич), 02.08.1991 р.н., 
уродж енець м. Тотьма В ологодсько ї області, 
Р ос ійська  Федерація, гром адянин Р ос ійської 
Федерації, прож иває у  Р ос ійській  Федерації. 
Офіцер в/ч 74455 ГРУ ГШ РФ

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інш их дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи 
зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних 
послуг і використання телекомунікаційних мереж загального 
користування;
6) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
7) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в'їзду на територію 
України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпоряджатися належним їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами іноземної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ються резидентами 
іноземної держави або д ію ть в їх інтересах;
5) обмеження або припинення надання 
телекомунікац ійних послуг і використання 
телекомунікац ійних мереж  загального користування;
6) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
7) відмова в наданні та скасування віз резидентам 
іноземних держав, застосування інш их заборон в'їзду на 
територію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпоряджатися належним їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами іноземної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ються резидентами 
іноземної держави або д ію ть в їх інтересах;
5) обмеження або припинення надання 
телекомунікац ійних послуг і використання 
телекомунікац ійних мереж  загального користування;
6) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
7) відмова в наданні та скасування віз резидентам 
іноземних держав, застосування інш их заборон в'їзду на 
територію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпоряджатися належним їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами іноземної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ються резидентами 
іноземної держави або д ію ть в їх інтересах;
5) обмеження або припинення надання 
телекомунікац ійних послуг і використання 
телекомунікац ійних мереж  загального користування;
6) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
7) відмова в наданні та скасування віз резидентам 
іноземних держав, застосування інш их заборон в'їзду на 
територію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним їй
м айном;
2) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
4) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх  інтересах;
5) обм еження або припинення надання 
телеком ун ікац ійних посл уг і використання 
телеком ун ікац ійних м ереж  загального  користування;
6) заборона передання технологій , прав на об 'єкти  права 
інтелектуальної власності;
7) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним їй
м айном;
2) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
4) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх  інтересах;
5) обм еження або припинення надання 
телеком ун ікац ійних посл уг і використання 
телеком ун ікац ійних м ереж  загального  користування;
6) заборона передання технологій , прав на об 'єкти  права 
інтелектуальної власності;
7) в ідмова в наданні та скасування віз резидентам 
інозем них держав, застосування інш их заборон в 'їзду на 
територ ію  України
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ДОКУМЕНТИ
516. Л ам онова Надія О лексіївна 

(Лам онова Надежда Алексеевна, 
І_АМОІ\ЮУА МАОІІА).
Зареєстрована за адресою : Республ іка  
М ордовія, м. Ковилкіно , вул. Леніна, 2а. 
Засновник ВАТ МАБ «Темпбанк»

517. Гаглоєв М ихайло Георгійович 
(Гаглоев М ихаил Георгиевич, НАНІ_ОІЕУ 
М У К Н А ІЮ ).
Народився 17 лю того  1966 р. 
Зареєстрований за адресою : м. М осква, 
вул. В. Бронна, 19, кв. 50.
Засновник ВАТ МАБ «Темпбанк»

518.

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного 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) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
10) заборона видачі дозволів, л іцензій 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 передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
13) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інших заборон в'їзду на територію 
України.
14) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

Вайнш тейн Аркад ій  М ихайлович 1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки
(Вайнш тзйн Аркадий  М ихайлович, УАІМ5НТЕІМ користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
А В К А й ІІ). 2) обмеження торговельних операцій;
Народився 30 грудня 1941 р. Зареєстрований за 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
адресою : м. М осква, вул. Гарібальді, 36, кв. 135. ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
Засновник ВАТ МАБ «Темпбанк» припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

519. М ітяєв Д митро  А ркад ійович
(М итяев Дмитрий  А ркадьевич, МІТІАІЕУ
ОМУТВО).
Народився 20 травня 1966 р. Зареєстрований 
за адресою : м. М осква, Дехтярний пров., 57. 
Засновник ВАТ МАБ «Темпбанк»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

520. Світова Тетяна Олександрівна
(Свитова Татьяна А лександровна, 5УІТОУА
ТЕТІАМА).
Народилась у  1982 р.
Зареєстрована за адресою : 
м. С анкт-Петербург, пр. Леніна, 39, кв. 24. 
Засновниця ВАТ АБ «Росія»

521. П риступа Вадим Володимирович 
(П риступа Вадим Владимирович, Р ВУ5ТІІРА  
УАОУМ ).
Народився 03 серпня 1981 р. 
Зареєстрований за адресою : м. М осква, 
вул. В. Бронна 8, кв. 9.
Засновник КБ «Ф інансовий стандарт»

522. Гальченко Сергій М иколайович 
(Гальченко Сергей Н иколаевич, НАІ_СНЕІ\ІКО 
5ЕВНІІ).
Засновник КБ «Ф інансовий стандарт»

523 Белянин В іктор Сераф имович
(Белянин Виктор Сераф имович, ВЕНАМУМ
УІКТОВ).
Народився 24 ж овтня 1943 р. 
Зареєстрований за адресами: м. М осква, 
вул. Балтійська, 6, корп . 2, кв. 19, та 
м. М осква, Д м итр івське  шосе, 41, корп . 1, 
кв. 10.
Засновник КБ «Ф інансовий стандарт»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обм еження торговельних операцій;
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их дозвол ів , 
одержання (наявн ість) яких є ум овою  для зд ійснення 
певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи 
зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть в їх  інтересах;
8) повна заборона заходж ення інозем них нев ійськових 
суден та в ійськових  кораблів до територ іального  моря 
У країни, її внутр іш н іх  вод, портів;
9) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
10) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
11) заборона передання технологій , прав на об 'єкти  
права інтелектуальної власності;
12) позбавлення держ авних нагород У країни, інш их 
ф орм  відзначення;
13) інш і санкції, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

Три роки
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ДОКУМЕНТИ
524. Загайнов Кирило Валерійович 

(Загайнов Кирилл Валерьевич, 2АН АIN 0V  
КУВУІ_0).
Народився 16 лю того  1976 р.
Зареєстрований за адресою : м. М осква, просп. 
М иру 27, кв. 33.
Засновник КБ «Ф інансовий стандарт»

525. Ісполатов Андрій  Борисович
(Исполатов Андрей Борисович, I5Р 0^А Т 0 V
АМОВИ).
Народився 08 липня 1982 р. 
Зареєстрований за адресою : м. М осква, 
вул. Велозаводская, 3 /2 , кв. 43.
Засновник КБ «Ф інансовий стандарт»

526. Т им ченко Іван Олександрович
(Тим ченко Иван А лександрович, ТУМ СНЕNК0 
^ ) .
Народився 28 ж овтня 1992 р.

Ідентиф ікац ійний  податковий номер 
235212629806.
М ісце прож ивання : Ростовська область, РФ

527. Ш абанов Ігор Олександрович
(Ш абанов И горь Александрович, 5НАВАN0V 
IН 0В ).
Народився 14 червня 1973 р. у  м. М осква. 
Громадянин Р ос ійсько ї Федерації

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інш их дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою  для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення 
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та військових кораблів до територіального моря 
України, її внутріш ніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інш их форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим Законом України «Про санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією  України 
(повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій та інш их дозволів, 
одержання (наявність) яких є ум овою  для здійснення 
певного виду д іяльності, зокрема, анулювання чи 
зупинення дії спеціальних дозвол ів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами іноземної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ються резидентами 
іноземної держави або д ію ть в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових 
суден та в ійськових кораблів до територіального моря 
України, її внутр іш ніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розм іщ ення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) припинення видачі дозволів, л іцензій на ввезення 
в Україну з іноземної держави чи вивезення з України 
валютних цінностей та обмеження видачі гот івки  за 
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної 
держави;
11) заборона передання технологій , прав на об 'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інш их ф орм 
відзначення;
13) інш і санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим Законом  України «Про 
санкції»

528. Чаленко М аксим  М ихайлович
(Чаленко М аксим  М ихайлович, СНА^ЕNК0
М А К5УМ ).
Народився 30 червня 1980 р. у  м. Л уганськ. 
Зареєстрований за адресою : м. Л уганськ, кв. 
М ирний, 7, кв. 110.
Кер івник та головний редактор інф орм аційно ї 
агенц ії ІН р ://Іи д а пзк .з і(е /

529. М отунов М икита  Ігорович
(М отунов Н икита И горевич, М 0 Т ^ N 0 V  М УКУТА).
Народився 28 серпня 1988 р. у  м. Л уганськ.
Зареєстрований за адресою : Л уганська  обл.,
м. О лександрівськ, с. Тепличне,
вул. С тепна ,61.
Засновник та кер івник інф орм ац ійно го  ресурсу 
«І_ид24» ІН р ://Іи д2 4 .ги /

530. Патаман Олександр Петрович
(Патаман А лександр Петрович, РАТАМАN
0 ^Е К 5А N ^В ).
Народився 19 квітня 1976 р.
Зареєстрований за адресою : м. Запор іж ж я , 
Хортицьке шосе, 18, кв. 1.
Кер івник інф орм ац ійного  ресурсу «Дике поле» 
ІіІ Ір :// \м ш .с Ііко е -р о Іе .іп (о /

531. Ш уркаєва  Анастасія Сергіївна
(Ш уркаева  Анастасия Сергеевна, 5 Н І ІВ К А ^ А
АN А5ТА5IIА).
Народилася 15 липня 1979 р.
Зареєстрована за адресою : Л уганська  обл., 
м. А лчевськ, вул. Ф ранка, 86, кв. 2.
Генеральний директор  ДУП «ДТРК» І іП р з : / /м ш . 
д Ігк Іп г .с о т /.

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (блокування 
інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у  тому числі до їх 
субдомену:»Іидапзк.зі(е»)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (блокування 
інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у  тому числі до їх 
субдомену:»Іидапзк.зі(е»).

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (блокування 
інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у  тому числі до їх 
субдомену:»Іидапзк.зі(е»)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (блокування 
інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у  тому числі до їх 
субдомену:»Іидапзк.зі(е»)
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ДОКУМЕНТИ
532. С умкіна (дів. -  Трач) Юлія Володимирівна 

(С ум кина (дев. - Трач) Юлия Владимировна, 
5 1 ІМ Ш А  (ТВАСН) У Ш ІА ) .
Народилась 12 березня 1973 р.
Зареєстрована за адресою : м. Перевальськ, вул. 
Л еніна, 78, кв. 17.
«Головний редактор ДУП ЛНР «Редакція 
«Народна Трибуна» Іі11р://п11941.зи/

533. Д егтяренко  Володимир М иколайович 
(Дегтяренко  Владимир Николаевич, 
ОЕНТІАВЕІЧКО УО Ю О УМ У В ).
Народився 05 вересня 1982 р.
Зареєстрований за адресою : Л уганська  область, 
Л утугінськи й  р-н , м. Л утугіно , 
вул. Д руж би , 20, кв. 19.
Голова сайту «Народна рада ЛНР» ІіИ рз://пзІпг. 
зи/.
«Депутат Народної Ради ЛНР» І та ІІ скликаня.
З 01 травня 2016 р. до 21 грудня 2017 р. -  
«голова Народної Ради ЛНР»

534.

535.

Ротенберг Л іл ія  Аркадіївна 
(Ротенберг Лилия Аркадьевна,
ВО ТЕШ ЕВН  Ш А ) .
Народилась 17 кв ітня 1978 р.

Ш елков М ихайло Євгенович 
(Ш елков М ихаил Евгеньевич),
30.05.1968  р.н., гром адянин РФ, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
770700162025, к інцевий бенеф іціарний власник 
та заступник Голови ради директор ів  ПАТ 
«Корпорация ВСМПО-АВІСМА»

536. Чемезов Сергій В ікторович 
(Чемезов Сергей Викторович),
20.08.1952 р.н., гром адянин РФ, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
770202363089, генеральний директор  державної 
корпорац ії «Ростєх», Голова ради директор ів 
ПАТ «Корпорация ВСМПО-АВІСМА»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (блокування 
інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у  тому числі до їх 
субдомену:»Іидапзк.зі(е»)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (блокування 
інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у  тому числі до їх 
субдомену:»Іидапзк.зі(е»)

1) запобігання виведенню капіталів за межі України; Три роки
2) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних 
держав, застосування інш их заборон в'їзду на територію 
України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Безстроково 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Безстроково 
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне 
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного 
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії 
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах;
8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден 
та військових кораблів до територіального моря України, її 
внутрішніх вод, портів;
9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку 
України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
10) 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;
11) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності;
12) позбавлення державних нагород України, інших форм 
відзначення;
13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»

537. Ф у кс  Павло Якович
(Ф у кс  Павел Яковлевич, Р ІІК 5  Р А У Ю ), 
27.10.1971 року  народж ення. Паспорт 
гром адянина РФ  серії 4518 № 084740, виданий 
13.04.2017.
Закордонний паспорт гром адянина  Р ос ійської 
Ф едерації серії 53 № 0706065, виданий 
19.08.2014.
П аспорт гром адянина України серії ТТ 
№ 314609, виданий О болонським  РВ ГУДМС 
України в м істі Києві 21.11.2015

538. Ф ірташ  Дмитро  Васильович
(Ф ирташ  Д митрий Васильевич, РІВТА5Н
ОМУТВО)
02.05.1965 р.н., гром адянин України, 
уродж енець с. Бересток Зал іщ ицького  р-ну 
Терноп ільсько ї області, зареєстрований за 
адресою:
м. Київ, вул. Панаса М ирного, буд. 12, кв. 19, 
ІПН 2386315712

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
м айном;
2) обм еження торговельних операцій;
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их дозвол ів , 
одержання (наявн ість) яких  є ум овою  для зд ійснення 
певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи 
зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть в їх  інтересах;
8) повна заборона заходж ення інозем них нев ійськових 
суден та в ійськових кораблів до територ іального  моря 
України, її внутр іш н іх  вод, портів;
9) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних цінностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
10) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
11) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
12) позбавлення держ авних нагород України, інш их 
ф орм  відзначення;
13) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
м айном;
2) обм еження торговельних операцій;
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их дозвол ів , 
одержання (наявн ість) яких  є ум овою  для зд ійснення 
певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи 
зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть в їх  інтересах;
8) повна заборона заходж ення інозем них нев ійськових 
суден та в ійськових кораблів до територ іального  моря 
України, її внутр іш н іх  вод, портів;
9) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних цінностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
10) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
11) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
12) позбавлення держ авних нагород України, інш их 
ф орм  відзначення;
13) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

Д одаток 2
до р іш ення Ради національної безпеки і оборони України 
від  18 червня 2021 р оку  «Про застосування персональних 

спец іальних економ ічних та інш их обм еж увальних 
заход ів (санкц ій )»

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, 
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції')

№ Ідентифікаційні дані (повне найменування Вид обмежувального заходу Строк
з/п та реквізити юридичної особи) (відповідно до Закону України "Про санкції") застосування

Публічне акціонерне товариство «Аероф лот -  
р ос ійськ і авіалінії» (Публичное акционерное 
общ ество «А зроф лот -  российские  
авиалинии»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний реєстрац ійний номер 
-  1027700092661, ідентиф ікац ійний  номер 
платника податків  -  7712040126. 
М ісцезнаходження ю ри дично ї особи: РФ, 
119019, м. М осква, вул. Арбат, 
буд. 1 (Р Ф , 119019, г. М осква, ул . Арбат, дом  1)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 ф орми власності та юридичних осіб, 
частка статутного капіталу яких знаходиться у  власності 
іноземної держави, а також публічних та оборонних 
закупівель у  інших суб'єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної 
держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом 
України «Про санкції»;
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 із Законом України «Про санкції»(повна 
заборона);
11) заборона видачі дозволів, л іцензій 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції»
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ДОКУМЕНТИ
Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Атран» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Атран»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1065009017897, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5009053648.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 141425, М осковська  область, 
м. Х ім ки , вул. А віац ійна, володіння 8, 
прим іщ ення 201 (Р Ф , 141425, М осковская 
область, г. Х им ки, ул. А виационная, 
владение 8, помещ ение 201)

Акц іонерне товариство «Вертольоти Росії» 
(Акционерное общ ество «Вертолетьі России») 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1077746003334, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7731559044.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 115054, м. М осква, вул. Велика 
П іонерська, буд. 1 (РФ , 115054, 
г. М осква, ул. Большая Пионерская, дом  1)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
Авіап ідприєм ство  «Газпром  авіа» (Общество 
с о граниченной ответственностью  
Авиапредприятие «Газпром  авиа»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1025007509768, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7736046504.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 108824, м. М осква, Рязанівське 
поселення, територ ія аеропорту О стафьєво 
(РФ , 108824, г. М осква, Рязановское 
поселение, территория азропорта  Остафьево)

А кціонерне товариство «Виробниче 
об'єднання «Косм ос»  (Акционерное общ ество 
«Производственное обьединение «Косм ос»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700321880, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7732016788.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 119634, м. М осква,
Боровське шосе, 1, к ім н . 1 (Р Ф , 119634, 
г. М осква, Боровское шоссе, 1, ком . 1)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
Акціонерне товариство «Ред Вінгс» 
(Акционерное общ ество «Ред Вингс», «Весі 
Ш іпд з» ).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700281091, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7732107883.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 119415, м. М осква, проспект 
В ернадського, буд. 41, будова 1, прим іщ ення 
І, к ім н . 25 (Р Ф , 119415, г. М осква, 
проспект В ернадского, дом 41, строение 1, 
помещ ение І, ком . 25)

7. Ф едеральний державний бю джетний
заклад «Спеціальний льотний  загін  «Росія» 
Управл іння справами Президента Р ос ійської 
Ф едерації (Ф едеральное государственное 
бю джетное учреж дение «Специальньїй 
летньїй отряд «Россия» Управления делами 
Президента Р оссийской  Ф едерации). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1097746322156, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7732537999.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 119027, м. М осква, вул. 1-а Рейсова, 2 
(РФ , 119027, г. М осква, ул. 1-я Рейсовая, 2)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

А кціонерне товариство «Ав іаком панія «Росія» 
(Акционерное общ ество «Авиакомпания 
«Россия»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1117847025284, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7810814522.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ, 
196210, м. С анкт-Петербург, вул. П ілотів, 18/4 
(РФ , 196210, г. С анкт-Петербург, ул. Пилотов, 
18/4)

А кціонерне товариство «Авіакомпанія 
«РусДжет» (Акционерное общ ество 
«Авиакомпания «РусДж ет»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1057748666360, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7732505997.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 140185, М осковська  область, 
м. Ж уко всь ки й , вул. М ясищ ева, буд. 1, 
прим іщ ення 419 (Р Ф , 140185, М осковская 
область, г. Ж у ко вс ки й , ул. М ясищ ева, дом 1, 
помещ ение 419)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
10.. Акц іонерне товариство Авіац ійна компан ія 

«РусЛайн» (Акционерное общ ество 
Авиационная компания «РусЛайн»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027739314162, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7713141247.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 248035, Калузька область, м. Калуга, 
вул. Злітна, буд. 46, оф іс 204 (РФ , 248035, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Взлетная, 
дом  46, оф ис 204)

11. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Ав іап ідприєм ство  «Сєвєрсталь» (Общество 
с о граниченной ответственностью  
«Авиапредприятие «Северсталь»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1023502289568, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
3523011965.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 162693, В ологодська область, 
Череповецький район, село Б отово ,територ ія  
аеропорт (Р Ф , 162693, Вологодская область, 
Череповецкий район, деревня Ботово, 
территория азропорт)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

12. В ідкрите акціонерне товариство «Авіаційна 
компан ія «Трансаеро» (О ткрьтое  акционерное 
общ ество «Авиационная компания 
«Трансазро»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1025700775870, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5701000985.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 191104, м. С анкт-Петербург, проспект 
Л ітейний, буд. 48 літер А (РФ , 191104, 
г. С анкт-Петербург, проспект Л и тей ньй , 
дом 48 литер А)

13. А кціонерне товариство «Улан-Уденський 
авіаційний завод» (Акционерное общество 
«Улан-Удзнский авиационньй  завод»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1020300887793, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
0323018510.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 670009, Республ іка  Бурятія, м. Улан-Уде, 
вул. Х оринська, 1 (Р Ф , 670009, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удз, ул . Хоринская, 1)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
14. В ідкрите акціонерне товариство Авіаком панія 

«Уральські авіалінії» (Открьітое акционерное 
общ ество А виаком пания «Уральские 
авиалинии»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026605388490, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6608003013.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 620025, С вердловська область, 

м. Є катеринбург, провулок Утрєнній , 
буд. 1-Г (Р Ф , 620025, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, переулок Утренний, дом 1-Г)

Акц іонерне товариство «Ав іаком панія «Якутія» 
(Акционерное общ ество «Авиакомпания 
«Якутия»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1041402039403, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
1435149030.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 677014, Р еспубл іка  Саха (Якутія), 
м. Я кутськ, вул. Б иковсько го , 9 (Р Ф , 677014, 
Республика Саха (Я кутия), г. Якутск, 
ул. Б ь ко в с ко го , 9)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

16. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Авіаційна компан ія «Ямал» (Общество 
с о граниченной ответственностью  
«Авиационная компания «Ямал»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1077762942190, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7710697928.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 125047, м. М осква, 4 -й  Л існий  провулок,
4 (РФ , 125047, г. М осква, 4 -й  Лесной 
переулок, 4)

17. А кціонерне товариство «Ав іаком панія Алроса» 
(Акционерное общ ество «Авиакомпания 
Алроса»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1047806033626, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7805004321.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 678170, Республ іка  Саха (Якутія), 
м. М ирний , вул. Аеропорт, оф іс 24 (РФ , 
678170, Республика Саха (Я кутия), г. М и р нь й , 
ул. А зропорт, оф ис 24)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
18. Акц іонерне товариство «Д ж ет Ейр Груп» 

(Акционерное общ ество «Дж ет ^й р  Групп»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1067746374464, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7708593209.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 101000, м. М осква, провулок Бобров, 4, 
будова 3 (Р Ф , 101000, г. М осква, переулок 
Бобров, 4, строение 3)

19. Акц іонерне товариство Ком ерційний 
банк «Індустр іальний ощ адний банк» 
(Акционерное общ ество Ком мерческий  банк 
«Индустриальньїй сберегательньй  банк»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027739339715, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7744001673.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 107031, м. М осква, провулок 
Д м и тр івсь ки й , буд. 7 (Р Ф , 107031, г. М осква, 
переулок Д м итровский , дом 7)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідн о і з Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

20. Батальйон «Зоря» («Л уганський  народно- 
визвольний батальйон «Зоря»)

Батальйон «Кальм іус» («О крема 
артилерійська бригада «Кальм іус»)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
22. Козацька  національна гвардія (Казачья 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки

национальная гвардия) особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

23.. Гром адський  рух «Н оворосія» (Общ ественное 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
движение «Н овороссия») особи користуватися та розпорядж атися належним  їй

майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

24. Батальйон «Оплот» 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

25. Бригада «П різрак» («14-й  батальйон 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
територ іальної оборони ЛН Р») особи користуватися та розпорядж атися належним  їй

майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
26. Батальйон «Смерть»

27. Батальйон «Сомалі»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

28. Батальйон «Спарта»

29. Благод ійний ф онд допом оги  б іж енцям  і 
вим уш еним  переселенцям імені Катерини 
Губаревої (Б л аготворительньй  ф онд помощ и 
беженцам и в ь н у ж д е н н ь м  переселенцам 
имени Екатеринь Губаревой).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1146100002751, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6123017206.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 346863, Ростовська область,
Н еклин івській  район, село Наталівка,
вул. Чехова, буд. 135 (Р Ф , 346863, Ростовская
область, Н еклиновский  район,
село Натальевка, ул. Чехова, дом  135)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
30. Ф он д  допом оги  б іж енцям , сп івв ітчизникам

і р ос ійсь ком овном у населенню «Своїх 
не кидаєм о» (Ф он д  пом ощ и беженцам, 
соотечественникам  и русскоязь ічном у 
населению «Своих не бросаем»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1147799012151, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7728402580.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 117133, м. М осква, вул. А кадем іка  
В иноградова, буд. 1, квартира 270 
(РФ , 117133, г. М осква, ул. А кадем ика  
В иноградова, дом 1, квартира 270)

Б лагод ійний ф онд п ідтрим ки гум анітарних 
програм  «Глобальні ін іц іативи» 
(Благотворительньїй  ф онд  поддерж ки 
гум анитарньїх програм м  «Глобальньїе 
инициативьі»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1147799012030, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7725352877.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 115191, м. М осква, вул. 2-а Рощ инська, 
буд. 4, оф іс 503 (Р Ф , 115191, г. М осква, 
ул. 2-я Рощ инская, дом 4, оф ис 503)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

32. А кціонерне товариство «Рособоронекспорт» 
(Акционерное общ ество 
«Р особоронзкспорт»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1117746521452, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7718852163.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 107076, м. М осква, вул. С троминка, 27 
(РФ , 107076, г. М осква, ул . С тром инка, 27)

33. Публічне акціонерне товариство «КАМ АЗ» 
(Публичное акционерное общ ество «КАМ АЗ» 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1021602013971, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
1650032058.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 423827, Республ іка  Татарстан, м. 
Набережні Челни, А втозаводський  проспект, 
(РФ , 423827, Республика Татарстан, 
г. Набережньїе Челньї, А втозаводской 
проспект, 2)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
). особи користуватися та розпорядж атися належним  їй

майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;

2 5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
34. Акц іонерне  товариство «Н ауково-виробниче 

об'єднання «С пецнєф тєгаз» (Акционерное 
общ ество «Н аучно-производственное 
обьединение «С пецнеф тегаз»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026200861631, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6204003145.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 358000, Р еспубл іка  Калм икія , м. Еліста, 
вул. В.І.Леніна, буд. 240, прим іщ ення 27, 28 
(РФ , 358000, Республика К а л м ь ки я , г. ^листа, 
ул. В.И .Ленина, дом  240, помещ ения 27, 28)

35. Ф едеральна державна бю джетна 
установа «Національний досл ідний центр 
«Курчатовський  інститут» (Ф едеральное 
государственное бю джетное учреждение 
«Национальньїй исследовательский центр 
«Курчатовский  институт»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027739576006, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7734111035.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 123182, м. М осква, площ а А кадем іка  
Курчатова, 1 (Р Ф , 123182, г. М осква, площ адь 
А кадем ика  Курчатова, 1)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

36. В ідкрите акціонерне товариство «Гідропрес» 
(Открьітое акционерное общ ество 
«Гидропресс»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1025601719681, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5611003815.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 460003, О ренбурзька область, 
м. О ренбург, проспект Братів Коростельових, 
володіння 52, прим іщ ення 8 (РФ , 460003, 
Оренбургская область, г. О ренбург, проспект 
Братьев К оростелевьх, владение 52, 
помещ ение 8)

37. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Ав іаком панія «Ікар» (Общество 
с о граниченной ответственностью  
«Авиакомпания «Икар»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1024900625639, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
4901005298.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 660020, Красноярський  край, 
м. Красноярськ, вул. Ж елябова, буд. 6, 
будівля 2, поверх/каб інет 2/201 (Р Ф , 660020, 
Красноярский  край, г. Красноярск, 
ул. Ж елябова, дом 6, строение 2, зта ж / 
кабинет 2 /201)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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38. Акц іонерне  товариство «Зовн іш ньоеконом ічне  

об'єднання «П ром сировинаімпорт» 
(Акционерное общество 
«Внеш незконом ическое  обьединение 
«П ром сьірьеим порт»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1207700295076, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9704027750.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 121099, м. М осква, Н овінський  бульвар, 
буд. 13, будова 4 (Р Ф , 121099, г. М осква, 
Н овинский  бульвар, дом 13, строение 4)

39. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Трансоптімал-Ростов» (Общество 
с о граниченной ответственностью  
«Трансоптим ал-Ростов»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026103292170, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6164098885.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 344019, Ростовська область, м. Ростов- 
на-Дону, вул. 13-а л ін ія , 93 (Р Ф , 344019, 
Ростовская область, г. Р остов-на-Д ону, 
ул. 13-я линия, 93)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

40. Ф едеральна бю джетна установа 
«Адмін істрац ія В ол го-Б алтійського  басейну 
внутр іш н іх  водних ш ляхів» (Ф едеральное 
бю джетное учреж дение «Администрация 
Волго-Б алтийского  бассейна внутренних 
в о д н ь х  путей»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027810270553, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7812024833.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 191014, м. С анкт-Петербург, провулок 
В іленський, буд. 15, літер Б (РФ , 191014, г. 
С анкт-Петербург, переулок Виленский, дом
15, литер Б)

41. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«С ередньо-Волзька судноплавна компан ія» 
(Общество с о граниченной ответственностью  
«Средне-Волжская судоходная ком пания»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1097746115940, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7728694325.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 117312, м. М осква, вул. Ферсмана, 
буд. 5А, поверх 2, прим іщ ення 15 (РФ , 
117312, г. М осква, ул . Ф ерсмана, дом 5А, 
зта ж  2, помещ ение 15)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»



3 липня 2021 року, субота, № 127 мм м .икиг іе г.доу.иа  7 9

ДОКУМЕНТИ
42. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«Судноплавна компан ія «Ладога» (Общ ество с 
о граниченной ответственностью  «Судоходная 
компания «Ладога»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1063016028877, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
3016048892.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 414024, А страханська область, м. 
Астрахань, вул. Гоголя, буд. 3, корпус 2, 
л ітер А, прим іщ ення 55 (Р Ф , 414024, 
Астраханская область, г. Астрахань, 
ул. Гоголя, дом 3, корпус 2, литер А, 
помещ ение 55)

43. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Газпром  ф лот» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Газпром  ф лот»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700198635, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7740000037.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 196105, м. С анкт-Петербург, М осковський  
проспект, буд. 139, корпус 1, будова 1, 
прим іщ ення 1-н (ч.п. 530) (Р Ф , 196105, г. 
С анкт-П етербург, М осковский  проспект, дом 
139, ко рп ус  1 , с т р о е н и е 1 , помещ ение 1-н 
(ч.п . 530)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

44. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Транспетрочарт» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Транспетрочарт»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027809184655, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7825484443.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 197341, м. Санкт-Петербург, 
К олом 'язький  проспект, буд. 33, корпус 2, 
літер А, прим іщ ення 44Н (РФ , 197341, 
г. С анкт-Петербург, К олом яж ский  проспект, 
дом 33, корпус 2, литер А, помещ ение 44Н)

45. А кціонерне товариство «Булгарконсерв» 
(Акционерное общ ество «Булгарконсерв»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700366385, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7737118303.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 117405, м. М осква, вул. Д орож ня, 
буд. 60 Б, оф іс 3 (РФ , 117405, г. М осква, ул. 
Д орож ная, дом  60 Б, оф ис 3)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
46. Ф едеральне державне унітарне п ідприємство 

«Росм орпорт» (Ф едеральное государственное 
унитарное предприятие «Росм орпорт»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1037702023831, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7702352454.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 127055, м. М осква, вул. Сущевська, 
буд. 19, будова 7 (Р Ф , 127055, г. М осква, 
ул. Сущевская, дом  19, строение 7)

47. Публічне акц іонерне товариство «Авіакомпанія 
«Ю Тейр» (Публичное акционерное общ ество 
«Авиаком пания «Ю Тзйр»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1028600508991, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7204002873.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 628012, Х анти-М ансійський  автономний 
о кр у г -  Ю гра, м. Х анти-М ансійськ, територія 
А еропорт (Р Ф , 628012, Х антьі-М ансийский  
а втоном ний  о кр у г -  Ю гра, г. Хантьі-М ансийск, 
территория А зропорт)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

А кціонерне товариство «ЮВТ Аеро» 
(Акционерное общ ество «ЮВТ А зро»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1151689000803, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
1645030506.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 423231, Республ іка  Татарстан, 
Б угульм инський  район, м. Бугульма, проїзд  
А еропорт (Р Ф , 423231, Республика Татарстан, 
Б угульм инский  район, г. Бугульма, проезд 
А зропорт)

49. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«П івнічний вітер» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Северньїй ветер»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1087746305250, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7733646084.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 141402, М осковська  область, м. Х ім ки, 
вул. Л ен ін градська , будова 25, кабінети 27, 28 
(РФ , 141402, М осковская область, г. Химки, 
ул. Ленинградская, строение 25, кабинетьі 
27, 28)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
50. Акц іонерне  товариство «Авіакомпанія 

«Ангара» (Акционерное общество 
«Авиаком пания «Ангара»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1053811073579, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
3811089799.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 664009, Ір кутська  область, м. Іркутськ, 
вул. Ш ирям ова, 2 (Р Ф , 664009, И ркутская 
область, г. И ркутск, ул . Ш ирям ова, 2)

51. Акц іонерне  товариство «Іжавіа» (Акционерное 
общ ество «Ижавиа»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1041800002848, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
1808204247.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 427000, Удм уртська  Республіка, 
Зав 'ял івський  район, територ ія А еропорт 
(РФ , 427000, Удм уртская Республика, 
Завьяловский  район, территория А зропорт)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

52. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Гранд П ластік» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Гранд П ластик»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1054639157264, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
4632058620.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 305025, Курська  область, м. Курськ, 
вул. М агістральна, 17 (Р Ф , 305025, Курская 
область, г. К урск, ул. М агистральная, 17)

53. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Терм інал-Плю с» (Общ ество с ограниченной 
ответственностью  «Терм инал-П лю с»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1097746252152, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7717651680.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 129626, м. М осква, вул. 2-а М итищ инська , 
буд. 2, будова 1, поверх 7, прим іщ ення 
5, к ім н. 1 (Р Ф , 129626, г. М осква, ул . 2-я 
М ьти щ и н ска я , дом  2, строение 1, з та ж  7, 
помещ ение 5, ком . 1)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
54. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«М ікас»  (Общество с ограниченной 
ответственностью  «М икас»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1155022001859, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5022048894.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 140402, М осковська  область, м. Коломна, 
проспект О кський , буд. 44А (РФ , 140402, 
М осковская область, г. Коломна, проспект 
О кский , дом 44А)

55. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«А гросерв іс» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «А гросервис»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1182375079996, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2310209800.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 347904, Р остовська область, м. Таганрог, 
вул. Ф рунзе , буд. 92, літер П/А, к ім н . 1 (РФ , 
347904, Ростовская область, г. Таганрог, 
ул. Ф рунзе , дом 92, литер П/А, ком . 1)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

56. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Л ітон» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Литон»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1083711002352, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
3711024100.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 153521, Іван івська область, Іван івський 
район, с. Н ово-Тал іци, вул. Ш кільна , 23 (РФ , 
153521, Ивановская область, Івановский 
район, с. Ново-Талицьі, ул . Ш кольная, 23)

57. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«ПроМ аркет» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «П роМ аркет»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1102312004651, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2312171622.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 350037, Краснодарський  край, 
м. Краснодар, хутір  Леніна, вул. Пластунська, 
буд. 35, оф іс 2 (Р Ф , 350037, Краснодарский 
край, г. Краснодар ,хутор  Ленина, ул. 
Пластунская, дом 35, оф ис 2)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни; - 10) 
повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
58. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  

«ПРОМ-ГШО-СЕРВІС» (Общество с 
ограниченной ответственностью  «ПРОМ -ГШ О- 
СЕРВИС»).
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1142308011504, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2308214094.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
РФ, 350049, Краснодарський  край, м. 
Краснодар, вул. Севастопольська, буд. 5, 
оф іс 6 (РФ , 350049, Краснодарский  край, 
г. Краснодар, ул. Севастопольская, дом 5, 
оф ис 6)

59. Акц іонерне  товариство «Кам енськволокно»  
(Акционерное общ ество «К ам енскволокно»). 
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026102103466, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6147019153.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
РФ, 347801, Р остовська  область, м. Кам енськ- 
Ш ахтинський , вул. Сапригіна, 1 (РФ , 347801, 
Ростовская область, г. Кам енск-Ш ахтинский , 
ул. Сапрьігина, 1)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть в їх  інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закупівель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, роб іт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із  Законом  
України «Про санкції»;
9) заборона або обмеження заходж ення іноземних 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору У країни 
або зд ійснення посадки на територ ії України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних цінностей та обмеження видачі го т івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких  резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних у год , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сф ерах, зокрем а у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть в їх  інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закупівель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, роб іт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із  Законом  
України «Про санкції»;
9) заборона або обмеження заходж ення іноземних 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору У країни 
або зд ійснення посадки на територ ії України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних цінностей та обмеження видачі го т івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких  резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних у год , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сф ерах, зокрем а у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

60. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«В орон іж пром м етіз»  (Общество с 
ограниченной ответственностью  
«Воронежпром м етиз»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1023601578220, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
3665038271.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 394038, В оронезька область, м. В ороніж , 
вул. Д орож ня , 15, 1, оф іс 1 (Р Ф , 394038, 
Воронежская область, г. В оронеж , 
ул. Д орож ная, 15, 1, оф ис 1)

61. А кціонерне товариство 
«Ростоввторпереробка» (Акционерное 
общ ество «Ростоввторпереработка»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026103052250, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6162033410.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 344016, Р остовська  область, м. Ростов- 
на-Дону, провулок Елеваторний, буд. 1А (РФ , 
344016, Ростовская область, г. Ростов-на- 
Д ону, переулок ^леваторньIй, дом  1А)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
62. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«Кубанська картонажна ф абрика» (Общество 
с о граниченной ответственностью  «Кубанская 
картонаж ная ф абрика»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1142364001702, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2364011203.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 352380, Краснодарський  край,
Кавказький  район, м. К ропоткін , 
вул. Чапаєва, 2 (Р Ф , 352380, Краснодарский 
край, Кавказский  район, г. Кропоткин, 
ул. Ч апаева ,2)

63. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Інтертехніка  П івдень» (Общество 
с о граниченной ответственностью  
«Интертехника Ю г»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1066119007350, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6119009107.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 346970, Ростовська область, М атвєєво- 
К ур ганський  район, селище М атвєєв-Курган , 
вул. П ромислова, 1 (Р Ф , 346970, Ростовская 
область, М атвеево-Курганский  район, поселок 
М атвеев-Курган, ул. П ром ьш ленная, 1)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

64. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«П ром комплекспласт»  (Общество 
с о граниченной ответственностью  
«П ром комплекспласт»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1056165033979, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6165121199.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ, 
344011, Ростовська область м. Ростов-на- 
Д ону, проспект Б удьонн івський , буд. 80, 
оф іс 713 (РФ , 344011, Ростовская область, г. 
Р остов-на-Д ону, проспект Б уденновский, дом 
80, оф ис 713)

65. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
« Інновац ії ресурсозабезпечення 
зал ізничного  транспорту» (Общество с 
ограниченной ответственностью  «Инновации 
ресурсообеспечения ж елезнодорож ного  
транспорта»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1126193004970, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6161065095.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 344000, Ростовська область, м. Ростов- 
на-Дону, проспект Соколова, буд. 53/182, 
оф іс 304 (РФ , 344000, Ростовская область, 
г. Р остов-на-Д ону, проспект Соколова, 
дом 53/182, оф ис 304)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
66. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«Л уганський  Автоклапан» (Общество с 
о граниченной ответственностью  «Л уганский  
Автоклапан»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1096173000252, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6149012724.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 346130, Р остовська область, 
М іллеровський  район, м. М іллерово, 
вул. Ф рунзе , буд. 17 (РФ , 346130, Ростовская 
область, М иллеровский  район, г. М иллерово, 
ул. Ф рунзе , дом 17)

67. Публічне акціонерне товариство «Акц іонерна 
наф това компан ія «Баш наф та» (Публичное 
акционерное общ ество «Акционерная 
неф тяная компания «Баш неф ть»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1020202555240, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
0274051582.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 450077, Р еспубл іка  Баш кортостан, 
м. Уф а, вул. Карла М аркса, 30, 1 (Р Ф , 450077, 
Республика Баш кортостан, г. Уф а, ул. Карла 
М аркса, 30, 1)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Біном Д» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Бином  Д »).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1066154090947, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6154101560.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 347900, Р остовська  область, 

м .Т а га нр ог, вул. О ктябрьська / провулок 
Гогол івський , 19/6 (РФ , 347900, Ростовская 
область, г. Таганрог, ул. О ктябрьская/ 
переулок Гоголевский 19/6)

Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Вугільний альянс» (Общество с 
ограниченной ответственностью  «Угольньїй 
альянс»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1156196043299, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6164030238.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 344002, Р остовська  область, м. Ростов- 
на-Дону, вул. Соціалістична, буд. 74, 
оф іс 416А (Р Ф , 344002, Ростовская область, 
г. Р остов-на-Д ону, ул . Социалистическая, 
дом 74, оф ис 416А)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»



86 ммм.икиг іе г .доу.иа УРЯДОВИЙ КУР'ЄР

ДОКУМЕНТИ
70. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«Б ізнестранслогістик»  (Общество 
с о граниченной ответственностью  
«Бизнестранслогистик»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1146195006759, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6167125872.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 344022, Р остовська область, м. Ростов- 
на-Дону, вул. П уш кінська , буд. 241 /72 , оф іс 1 
(РФ , 344022, Ростовская область, г. Ростов- 
на-Дону, ул. П уш кинская , дом  241/72, оф ис 1)

71. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«П орт М ечел-Темрю к» (Общество с 
о граниченной ответственностью  «Порт Мечел- 
Тем рю к»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1082352000521, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2352042694.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 353500, Краснодарський  край, 
м. Тем рю к, порт Т ем рю к (РФ , 353500, 
Краснодарский  край, г. Тем рю к, порт Тем рю к)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

72. Акц іонерне  товариство «Ростовське 
обласне об'єднання паливних п ідприємств»  
(Акционерное  общ ество «Ростовское 
областное обьединение топливньїх 
предприятий»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026103158300, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6163004764.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
РФ , 344022, Р остовська  область, м. Ростов- 
на-Дону, К іровський  проспект, буд. 40А (РФ , 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на- 
Д ону, Кировский  проспект, дом 40А)

73. Батайський м іськто пзб ут ф іл ія  А кц іонерного  
товариства «Ростовське обласне об'єднання 
паливних п ідприємств»  (Батайский 
гортопсбь іт ф илиал А кционерного  общ ества 
«Ростовское областное обьединение 
топливньїх предприятий»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026103158300, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6163004764.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
РФ , 344022, Р остовська  область, м. Ростов- 
на-Дону, К іровський  просп., буд. 40А (РФ , 
344022, Ростовская область, г. Ростов-на- 
Д ону, Кировский  просп., дом 40А)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, роб іт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкції»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору У країни 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод, сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, роб іт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкції»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору У країни 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод, сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
74. М іллеровський  м іськтопзб ут ф ілія 

А кц іонерного  товариства «Ростовське 
обласне об'єднання паливних п ідприємств»  
(М иллеровский  го р то п с б ь т  филиал 
А кционерного  общ ества «Ростовское 
областное обьединение то пл и в ньх  
предприятий»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026103158300, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6163004764.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 346130, Ростовська область, 
м. М іллерово, вул. Радянська, буд. 52 (РФ, 
346130, Ростовская область, г. М иллерово, 
ул. Советская, дом  52)

75. М орозовський  м іськто пзб ут ф ілія 
А кц іонерного  товариства «Ростовське 
обласне об'єднання паливних п ідприємств»  
(М орозовский  го р то п с б ь т  филиал 
А кционерного  общ ества «Ростовское 
областное обьединение то пл и в ньх  
предприятий»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026103158300, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6163004764.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 347210, Ростовська область, м. 
М орозовськ, вул. Ворош илова, буд. 374 (РФ , 
347210, Ростовская область, г. М орозовск, 
ул. Ворош илова, дом 374)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

76. Ш ахтинський  м іськто пзб ут ф іл ія А кц іонерного  
товариства «Ростовське обласне об'єднання 
паливних п ідприємств»  (Ш ахтинский  
го р то п с б ь т  филиал А кционерного  общ ества 
«Ростовское областное обьединение 
т о пл и в н ь х  предприятий»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026103158300, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6163004764.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 346500, Ростовська область, м. Ш ахти, 
вул. Карла М аркса, буд. 49 (РФ , 346500, 
Ростовская область, г. Ш а хть , ул. Карла 
М аркса, дом  49)

77. О рловський м іськто пзб ут ф іл ія А кц іонерного  
товариства «Ростовське обласне об'єднання 
паливних п ід п риєм ств» (О рловский  
го р то п с б ь т  филиал А кционерного  общ ества 
«Ростовское областное обьединение 
т о пл и в н ь х  предприятий»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026103158300, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6163004764.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 347510, Ростовська область, селище 
Орловське, пров. Радянський, буд. 83А 
(РФ , 347510, Р остовська  область, поселок 
О рловский, переулок Советский, дом  83А)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
78. Пролетарський м іськтопзб ут філія 

А кц іонерного  товариства «Ростовське 
обласне об'єднання паливних п ідприємств»  
(П ролетарский го р то п с б ь т  филиал 
А кционерного  общ ества «Ростовское 
областное обьединение то пл и в ньх  
предприятий»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026103158300, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6163004764.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 347540, Р остовська область, 
м. П ролетарськ, шосе Промислове, 
буд. 25 (РФ , 347540, Ростовская область, 
г. П ролетарск, ш оссе П ром ьш ленное , дом 25)

79. Тацинський  м іськто пзб ут ф іл ія А кц іонерного  
товариства «Ростовське обласне об'єднання 
паливних п ід пр и єм ств» (Т ац и нски й  
го р то п с б ь т  филиал А кционерного  общ ества 
«Ростовское областное обьединение 
то п л и в н ьх  предприятий»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026103158300, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6163004764.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 347000, Р остовська область, Тацинський 
район, станція Тацинська, вул. Східна, буд. 1 
(РФ , 347000, Ростовская область, Тацинский 
район, станция Тацинская, ул. Восточная, 
дом  1)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

Тарасівський м іськто пзб ут ф іл ія А кц іонерного  
товариства «Ростовське обласне об 'єднання 
паливних п ідприємств»  (Тарасовский 
го р то п с б ь т  филиал А кционерного  общ ества 
«Ростовское областное обьединение 
т о пл и в н ь х  предприятий»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026103158300, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6163004764.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 346050, Р остовська  область, селище 
Тарасівське, вул. Стадіонна, буд. 1 (РФ , 
346050, Ростовская область, поселок 
Тарасовский, ул. Стадионная, дом 1)

81. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Черметресурс» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Черметресурс»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1085040005137, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5040085313.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 140108, М осковська  область, 
м. Раменське, вул. Радянська, буд. 2, оф іс 
312А/3 (Р Ф , 140108, М осковская область, г. 
Р ам енское ,ул .С оветская , дом 2, 
оф ис 312А /3)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
82. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

Г ірничо-збагачувальна ф абрика  «Вуглець» 
(Общ ество с о граниченной ответственностью  
Горно-обогатительная ф абрика  «Углерод»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1126191001397, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6114011470.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 347895, Р остовська область, Кам енський 
район, хутір  Світлий, вул. Л иховська , 1 (РФ , 
347895, Ростовская область, Кам енский 
район, хутор Светльїй, ул. Л иховская, 1)

83. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Дональянс» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Дональянс»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026104025970, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6166034622.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 346910, Р остовська область, 
м. Н овош ахтинськ, вул. Вокзальна, 
буд. 16 (Р Ф , 346910, Ростовская область, 

г. Н овош ахтинск, ул. Вокзальная, дом 16)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Виробничо-транспортний  ком п лекс  «Керч» 
(Общество с о граниченной ответственностью  
«П роизводственно-транспортньїй  ком плекс  
«Керчь»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1159102060534, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9102171957.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія Автономної 
Р еспубл іки Крим , м. Керч, вул. Героїв 
Ельтигена, буд. 4

85. А кціонерне товариство «М уромець» 
(Акционерное общ ество «М уромец»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1023302156778, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
3334001351.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 446100, Самарська область, м. Чапаєвськ, 
вул. П іонерська, буд. 2 (Р Ф , 446100,
Самарская область, г. Чапаевск, 
ул. П ионерская, дом 2)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із України 
«Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»



90 ммм.икиг іе г .доу.иа УРЯДОВИЙ КУР'ЄР

ДОКУМЕНТИ
Акціонерне товариство «Торговельна компан ія 
«МЕГАПОЛІС» (Акционерное общ ество 
«Торговая компания «МЕГАПОЛИС»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1045000923967, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5003052454.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ, 
142718, М осковська  область, 
м. Видне, село Булатніково, С ім ф еропольське 
шосе, буд. 3, прим іщ ення 6 (Р Ф , 142718, 
М осковская область, г. Видное, село 
Булатниково, С им ф еропольское шоссе, 
дом  3, помещ ение 6)

87. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Ж елдорзбут» (Общ ество с ограниченной 
ответственностью  «Ж елдорснаб»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1066125001964, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6125024294.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 346503, Ростовська область,
м. Ш ахти, Ш осейний провулок,
буд 1 «Ж », оф іс 1 (Р Ф , 346503, Ростовская
область, г. Ш а хть , Ш о ссе й ньй  переулок,
дом  1 «Ж », оф ис 1)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

А кціонерне товариство «Ростовський  порт» 
(Акционерное общ ество «Ростовский  порт»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026104143780, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6167014330.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 344019, Ростовська область, 
м. Ростов -на-Д ону, вул. Берегова, б у д .30 
(РФ , 344019, Ростовская область, 
г. Р остов-на-Д ону, ул . Береговая, дом 30)

М ун іципальне ун ітарне п ідприємство  міста 
Сочі «Сочітеплоенерго» (М униципальное 
унитарное предприятие города Сочи 
«С очитеплознерго»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1022302953947, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2320033802.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 354000, Краснодарський  край, 
м. Сочі, вул. Ю них Л ен інц ів  (центральний 
район), 23 (Р Ф , 354000, Краснодарский  край, 
г. Сочи, ул. Ю н ь х  Л енинцев (центральньй  
район), 23)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
90. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«Вагондорм аш » (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Вагондорм аш »). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1066167035362, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6167088998.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 346916, Р остовська область, 
м. Н овош ахтинськ, вул. Трамвайна, 
буд. 39 (РФ , 346916, Ростовская область, 
г. Н овош ахтинск, ул. Трамвайная, дом 39)

91. Н овочеркаська  ГРЕС Ф іл ія П ублічного 
акц іонерного  товариства «Друга  генеруюча 
компан ія оптового ринку електроенергії» 
(Н овочеркасская Т О С  Ф илиал П убличного 
а кционерного  общ ества «Вторая 
генерирую щ ая компания оптового р ь н ка  
злектрознергии» ).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1052600002180, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2607018122.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 356126, Ставропольський край, 
Ізоб ільненський  район, селище 
С онячнодольськ (РФ , 356126, С тавропольский 
край, И зобильненский  район, поселок 
С олнечнодольск)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

92. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Кедр» (Общ ество с ограниченной 
ответственностью  «Кедр»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1156196033542, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6164019040.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 344082, Р остовська  область, 
м. Ростов -на-Д ону, провулок Братський, 
буд. 37, л ітер Б, оф іс 6 (Р Ф , 344082, 
Ростовская область, г. Р остов-на-Д ону, 
Братский переулок, дом  37, литер Б, оф ис 6)

93. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Технології -  КЛ » (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Технологии -  КЛ »). 
Ідентиф ікац ійний  номер «ю ридично ї особи 
ЛНР» -  60800273.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія Л угансько ї 
області, м. Красний Луч, 
вул. Кислородна, буд. 4

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
94. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«Руснаф товидобування» (Общество 
с о граниченной ответственностью  
«Русснеф тедобьіча»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1147746841593, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7703814729.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 115419, м. М осква, 4 -й  Верхній 
М ихайл івський  проїзд , буд. 5 (Р Ф , 115419, 
г. М осква, 4-й  Верхний М ихайловский  проезд, 
дом  5)

95. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
“ Д айм екс Сі Транс” (Общество с ограниченной 
ответственностью  “ Д ай м зкс  Си Транс” ). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1156196039163, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6167128834.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 344019, Р остовська область,
м. Р остов-на-Д ону, вул. Берегова,
буд. 30, к ім н . 11, 12 (Р Ф , 344019, Ростовская
область, г. Р остов-на-Д ону,
ул. Береговая, дом 30, ком . 11, 12)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

96. А кціонерне товариство «Корпорація 
« Ф а зо трон-Н ауково-досл ідний  інститут 
радіобудування» (Акционерное общ ество 
«Корпорация « Ф азотрон-Н аучно - 
исследовательский институт радиостроения») 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700069902, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7710037914.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 115516, м. М осква, Кавказький  бульвар, 
буд. 59, поверх 3, прим іщ ення XIV, к ім н . 21 
(РФ , 115516, г. М осква, К авказский  бульвар, 
дом 59, зта ж  3, помещ ение XIV, ком. 21)

97. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«СК-Транс» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «СК-Транс»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1122311002021, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2311143171.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 350072, Краснодарський  край, 
м. Краснодар, вул. М осковська , 65А (РФ , 
350072, Краснодрский  край, 
г. Краснодар, ул. М осковская, 65А)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
Акціонерне товариство «Інститут прикладної 
ф ізи ки »  (Акционерное  общ ество «Институт 
прикладной ф и зи ки » ).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1025403638831, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5408106299.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 630117, Н овосиб ірська  область, 
м. Н овосиб ірськ, вул. А рбузова, 1/1 (РФ , 
630117, Н овосибирская область, 
г. Н овосибирск, ул. Арбузова, 1/1)

Акц іонерне товариство «Південь Русі» 
(Акционерное общ ество «Ю г Руси»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026104140831, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6167054653.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 344037, Ростовська область, 
м. Р остов-на-Д ону, площ а Толстого, буд. 8 
(РФ , 344037, Ростовская область, г. Ростов- 
на-Дону, площ адь Толстого, дом  8)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

100. Публічне акціонерне товариство «Авіац ійний 
ком плекс  ім. С.В .Ільюш ина» (Публичное 
акционерное общ ество «А виационньй  
ком плекс  им. С .В .Ильюш ина»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027739118659, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7714027882.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 125190, м. М осква, Л ен ін градський  
проспект, 45Г (РФ , 125190, г. М осква, 
Л енинградский  проспект, 45Г)

101. А кціонерне товариство «Руський алю м ін ій» 
(Акционерное общ ество «Русский 
алю м иний»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700467332, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7709329253.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 121096, м. М осква, вул. Василіси 
Кож иної, буд. 1, прим іщ ення 24 (Р Ф , 121096, 
г. М осква, ул. В асились К о ж иной , дом 1, 
помещ ение 24)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
102. «Дж адсон Трейдинг Л ім ітед»  («.ІиСзоп ТгаСіпд 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки

І_ітіІесІ»
Ідентиф ікац ійний  номер -  НЕ 148630. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
К іпр , Н ікосія, 1101, Т а д та їа гс іїо и  Роиііои, 23, 
оф  4-5

103. Д ерж авне унітарне п ідприємство 
«Крим енгерго»  (Государственное унитарное 
предприятие «Крьім знерго»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102003423, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9102002878.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. С імф ерополь, 
вул. Київська, буд. 74/6

особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

104. Публічне акціонерне товариство «Об'єднана 
авіабуд івельна корпорац ія» (Публичное 
акционерное общ ество «Обьединенная 
авиастроительная корпорация»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1067759884598, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7708619320.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 115054, м. М осква, вул. Велика 
П іонерська, буд. 1 (Р Ф , 115054, г. М осква, 
ул. Большая Пионерская, дом  1)

105. А кціонерне товариство «Д онський  табак» 
(Акционерное общ ество «Д онской  табак»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1126195010138, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6162063051.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 344002, Р остовська  область, 
м. Ростов -на-Д ону, вул. 1-а Л угова, 17 (РФ , 
344002, Ростовская область, г. Ростов-на- 
Д ону, ул. 1-я Л уговая, 17)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
106. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  

«Рейл 1520 Сервіс» (Общество с 
ограниченной ответственностью  «Рейл 1520 
Сервис»).
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1127746548192, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7705991508.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
РФ, 119002, м. М осква, вул. Арбат, буд.
10, поверх 4, прим іщ ення I, ч. к ім н . 2 (РФ , 
119002, г. М осква , ул. Арбат, дом 10, з та ж  4, 
помещ ение I, ч. ком . 2)

107. Акц іонерне товариство «Наф татранссервіс» 
(Акционерное общ ество 
«Н еф тетранссервис»).
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1067746129660, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7731537410.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
РФ, 117105, м. М осква, Варш авське шосе, 
буд. 9, будова 1Б, поверх 5, прим іщ ення х и ,  
к ім н . 89 (РФ , 117105, г. М осква, Варш авское 
шоссе, дом 9, строение 1Б, зта ж  5, помещ ение 
х и ,  ком. 89)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть в їх  інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закупівель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, роб іт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із  Законом  
України «Про санкції»;
9) заборона або обмеження заходж ення іноземних 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору У країни 
або зд ійснення посадки на територ ії України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних цінностей та обмеження видачі го т івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких  резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних у год , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сф ерах, зокрем а у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть в їх  інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закупівель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, роб іт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із  Законом  
України «Про санкції»;
9) заборона або обмеження заходж ення іноземних 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору У країни 
або зд ійснення посадки на територ ії України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних цінностей та обмеження видачі го т івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких  резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних у год , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сф ерах, зокрем а у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

108. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«ПІВДЕНЬЕКОРЕСУРС» (Общество 
с о граниченной ответственностью  
«КО КО Р Е С У Р С »).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149204052920, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9204024285.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Севастополь, 
вул. Марш ала Геловані, буд. 32

109. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«ПІВДЕНЬМОРСЕРВІС» (Общество 
с о граниченной ответственностью  
«Ю Ж МОРСЕРВИС»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149204014849, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9201005076.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 117218, м. М осква, 
вул. Н овочерьом уш кінська , буд. 23, корпус
1, поверх 1, прим іщ ення IX, к ім н . 3А (РФ , 
117218, г. М осква, ул . Н овочерем уш кинская, 
дом 23, корпус 1, зта ж  1, помещ ение IX, ком . 
3А)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
110. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«Судноплавне агентство «Транс-ф лот» 
(Общ ество с о граниченной ответственностью  
«Судоходное агентство «Транс-ф лот»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1073703000975, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
3703039938.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 155412, Іван івська область, Заволзький 
район, м. Заволзьк, вул. М иру, 15 (РФ , 
155412, Ивановская область, Заволж ский  
район, г. Заволж ск, ул. М ира, 15)

111. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Титанові інвестиц ії» (Общ ество с 
о граниченной ответственностью  «Титановье 
инвестиции»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1147746689265, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7709956455.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 107140, м. М осква, вул. Нижня 
Красносільська , буд. 5, будова 4, прим іщ ення
ІІ, к ім н . 9 (Р Ф , 107140, г. М осква , ул. Нижняя 
Красносельская, дом 5, строение 4, зта ж  1, 
помещ ение ІІ, ком . 9)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

112. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Волга Крю їнг»  (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Волга К рю инг» ).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1135260005814, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5260355861.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 603163, Н и ж ньогород ська  область, 
м. Н иж ній  Новгород, набережна Гребного 
каналу, 6, прим іщ ення 36 (Р Ф , 603163, 
Н иж егородская область, г. Н иж ний Новгород, 
набережная Гребного канала, 6, 
помещ ение 36)

113. А кціонерне товариство «П ромтрансінвест» 
(Акционерное общ ество «Промтрансинвест»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  5147746250405, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7730714748.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 143026, М осковська  область, 
м. О динцово, робоче селище Н овоівановське, 
М ож айське  шосе, володіння 165, ч. блоку А, 
поверх 2 (Р Ф , 143026, М осковская область, 
г. Одинцово, рабочий поселок 
Н овоивановское, М ож айское  шоссе, владение 
165, ч. блока  А, з та ж  2)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
114. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  

«Транспортні автоматизовані інф орм аційн і 
системи -  ТАІС» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Транспортнье  
а втом атизированнье  инф орм ац ионнье  
систем ь -  ТАИС»).
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1157746489450, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7714341802.
М ісцезнаходження ю ри дично ї особи:
РФ, 125167, м. М осква, Л ен ін градський  
проспект, буд. 37А, корпус 14 (Р Ф , 125167, 
г. М осква, Л енинградский  проспект, дом  37А, 
корпус 14)

115. П латіжна організація м іж народно ї платіж но ї 
системи «Кол ібр і»  (стара назва -  «Бліц»), 
якою  керує публічне акціонерне товариство 
«Ощ адбанк Росії» (публичное акционерное 
общ ество «Сбербанк России»).
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700132195, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7707083893.
М ісцезнаходження ю ри дично ї особи:
РФ, 117312, м. М осква, вул. Вавілова, буд. 19 
(Р Ф , 117312, г. М осква , ул. Вавилова, дом 19)

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрем а, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів  на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закупівель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з інозем ної 
держ ави, до яко ї застосовано санкц ії з гідно  із  Законом  
України «Про санкції»;
9) заборона або обм еження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ій сько ви х кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору У країни 
або зд ійснення посадки на територ ії України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі гот івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, п ідприємств, у  яких  резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і б ільш е в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних у год , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрем а, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів  на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закупівель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з інозем ної 
держ ави, до яко ї застосовано санкц ії з гідно  із  Законом  
України «Про санкції»;
9) заборона або обм еження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ій сько ви х кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору У країни 
або зд ійснення посадки на територ ії України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі гот івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, п ідприємств, у  яких  резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і б ільш е в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних у год , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкц ії»  (Заборона узгодж ення  ум ов та порядку 
д іяльності в Україн і м іж народної платіж но ї системи 
«Кол ібр і»  (стара назва -  «Бл іц»), та д іяльності її 
платіж но ї організації, якою  управляє ПАТ «Ощ адбанк 
Росії» (Р ос ійська  Ф едерація). Скасування реєстрації 
д о говор ів  резидентів України про участь у  м іжнародн ій  
платіж н ій  систем і «Кол ібр і»  (стара назва -  «Бліц»)

116. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
Розрахункова небанківська  кредитна 
організація «П латіжний центр» (Общество с 
ограниченной ответственностью  Расчетная 
небанковская кредитная организация 
«П латеж ньй центр»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1025400002968, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2225031594.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 630102, Н овосиб ірська  область, 
м. Н овосиб ірськ, вул. К ірова, буд. 86 (РФ , 
630102, Н овосибирская область, 
г. Н овосибирск, ул. Кирова, дом 86)

117. А кціонерне товариство ком ерційний  банк 
«ЮНІСТРІМ» (Акционерное общ ество 
ком м ерческий  банк «Ю НИСТРИМ»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1067711004437, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7750004009.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 127083, м. М осква, вул. Верхня М аслівка, 
20, 2 (РФ , 127083, г. М осква, ул. Верхняя 
М асловка, 20, 2)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції» (Заборона зд ійснення д іяльності на територ ії 
У країни. Скасування реєстрації до говорів  резидентів 
України про участь у  м іж народн ій  платіж н ій  систем і 
«Золотая Корона», платіж ною  орган ізац ією  яко ї є РНКО 
«П латеж ньй центр»)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції» (Заборона у згодж ення  ум ов та порядку 
д іяльності в Україн і м іж народної платіж но ї системи 
«Ю НИСТРИМ», якою  управляє АТ КБ «ЮНИСТРИМ»
(Р осійська  Ф едерація). Скасування реєстрації договорів 
резидентів України про участь у  м іж народн ій  платіж ній  
систем і «Ю НИСТРИМ»)
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ДОКУМЕНТИ
118. Н ебанківська  кредитна організація акц іонерне 

товариство «ЛІДЕР» (Н ебанковская кредитная 
организация акционерное общ ество 
«ЛИДЕР»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027739445337, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7726221531.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 127015, м. М осква, вул. Бутирська, 
буд. 77 (РФ , 127015, г. М осква, 
ул. Бутьірская, дом 77)

119. Акц іонерне товариство «Трансм аш холдинг» 
(Акционерное общ ество «Трансмаш холдинг») 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027739893246, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7723199790.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 115054, м. М осква, набережна 
О зерківська, 54, будова 1 (РФ , 115054, 
г. М осква, набережная О зерковская, 54, 
строение 1)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції» (Заборона зд ійснення діяльності на територ ії 
У країни. Скасування реєстрації д о говор ів  резидентів 
України про участь у  м іж народн ій  платіж н ій  систем і 
«М еждународньїе  Д ен еж н ье  П ереводь ЛИДЕР», 
платіж ною  організац ією  яко ї є НКО АТ «ЛИДЕР»)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
. особи користуватися та розпорядж атися належним  їй

майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

120. А кціонерне товариство «Концерн «С узір 'я» 
(Акционерное общ ество «Концерн 
«Созвездие»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1053600445337, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
3666127502.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 394018, В оронезька область, 
м. Ворон іж , вул. П леханівська, 14 (РФ , 
3 9 4 0 1 8 ,Воронежская область 
г. Воронеж , ул. Плехановская, 14)

121. А кціонерне товариство «Н ауково- 
впроваджувальне п ідприєм ство  «Протек» 
(Акционерное общ ество научно- 
внедренческое предприятие «Протек»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1023601555097, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
3665017521.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 394028, В оронезька область, 
м. Ворон іж , вул. Базова, 6 (Р Ф , 394028, 
Воронежская область, г. В оронеж , 
ул. Базовая, 6)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
122. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«Спеціальний технологічний  центр» 
(Общ ество с о граниченной ответственностью  
«Специальньїй технологический  центр»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1037804018614, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7802170553.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 195220, м. Санкт-Петербург, 
вул. Гжатська, 21, літер Б, оф іс 53 
(РФ , 195220, г. Санкт-Петербург, 
ул. Гжатская, 21, литер Б, оф ис 53)

123. Акц іонерне  товариство «Брянський 
електром еханічний завод» (Акционерное 
общ ество «Брянский злектромеханический  
завод»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1113256022824, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
3255517577.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 241017, Брянська область, 
м. Б рянськ, вул. Вокзальна, 136 
(РФ , 241017, Брянская область, 
г. Брянск, ул. Вокзальная, 136)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

124. А кціонерне товариство «Федеральна 
вантажна компан ія»  (Акционерное общ ество 
«Федеральная грузовая ком пания»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1106659010600, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6659209750.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 620026, С вердловська область, 
м. Є катеринбург, вул. Куйбиш ева, 44 (РФ , 
620026, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Куйб ьш ева, 44)

125. В ідкрите акціонерне товариство 
«Туймазитехвуглець» (О ткрьтое  акционерное 
общ ество «Туймазьітехуглерод»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1020202211578, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
0269007820.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 452757, Республ іка  Баш кортостан, 
Т уйм азинський  район, м .Т уй м а зи , 
вул. Чапаєва, 81 (Р Ф , 452757, Республика 
Баш кортостан, Т уйм азинский  район, 
г. Туймазьі, ул. Чапаева, 81)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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126. Акц іонерне товариство «Ощ адбанк Л ізи н г»  
(Акционерное общ ество «Сбербанк Л изинг» ). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027739000728, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7707009586.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 143026, М осковська  область, 
м. Одинцово, робоче селище Новоівановське, 
М ож айське  шосе, володіння 165, прим іщ ення 
3.1 (Р Ф , 143026, М осковская область, 
г. Одинцово, рабочий поселок 
Н овоивановское, М ож айское  шоссе, владение
165, помещ ение 3.1)

127. Д ерж авне унітарне п ідприємство  «Крим ські 
м орські порти» (Государственноеунитарное 
предприятие «Крьім ские  м орские  по р ти » ). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102012620, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9111000450.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Керч, вул. К ірова, буд. 28

ДОКУМЕНТИ
1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

129. А кціонерне товариство «Ф еодосійський  
О птичний Завод» (Акционерное общ ество 
«Ф еодосийский  О птический Завод»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1189112030931, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9108122233.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Ф еодосія , 
вул. М осковська , буд. 11

Три роки 128. А кціонерне товариство «К онструкторсько - 
технологічне бю ро «С удноком позит» 
(Акционерное общ ество «Конструкторско - 
технологическое  бюро «С удоком позит»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1209100007973, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9108124819.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Ф еодосія , 
вул. Куйбиш ева, буд. 14
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ДОКУМЕНТИ
130. Акц іонерне товариство «Завод «Ф іолент» 

(Акционерное общ ество «Завод «Ф иолент»). 
В ідомості з г ідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102099640, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9102048745.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. С імф ерополь, 
вул. Київська, буд. 34/2

131. Акц іонерне товариство «М іжнародний  
аеропорт «С імф ерополь» (Акционерное 
общ ество «М еждународньїй  азропорт 
«С имф ерополь»).
В ідомості з г ідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102173109, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9102065317.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. С імф ерополь, 
см т А ероф лотський , площ а Аеропорту, 
буд. 15

1) блокування актив ів  -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належ ним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню капіталів за м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрем а, 
анулювання чи зупинення дії спец іальних дозвол ів  на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і посл уг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких  знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, посл уг походж енням  з іноземної 
держ ави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обм еження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щ одо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії згідно  із Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в інозем ну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі гот івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона збільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, п ідприємств, у  яких резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і б ільш е в ідсоткам и статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сф ері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення дії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належ ним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню капіталів за м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрем а, 
анулювання чи зупинення дії спец іальних дозвол ів  на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і посл уг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких  знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, посл уг походж енням  з іноземної 
держ ави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обм еження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щ одо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії згідно  із Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в інозем ну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі гот івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона збільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, п ідприємств, у  яких резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і б ільш е в ідсоткам и статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сф ері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення дії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

132. Державне унітарне п ідприєм ство  «Універсал- 
авіа» (Государственноеунитарное 
предприятие «Универсал-авиа»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1159102026742, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9102159300.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. С імф ерополь, 
вул. Аероф лотська , буд. 5

133. Ф едеральна державна казенна установа 
«Кл ін ічний  санаторій «П рикордонник»  
(Ф едеральное государственное казенное 
учреждение «Клинический  санаторий 
«П ограничник»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102013390, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9103001274.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Ялта, см т Л івад ія, 
Севастопольське шосе, буд. 4

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
134. Ф едеральне державне унітарне п ідприємство 

«Крим ська  зал ізниця» (Ф едеральное 
государственное унитарное предприятие 
«Крьім ская железная дорога»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1159102022738, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9102157783.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. С імф ерополь, 
вул. Павленко, буд. 34

135. Д ерж авне унітарне п ідприємство 
«Кримавтодор» (Государственное унитарное 
предприятие «Крьім автодор»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1159102034090, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9102161282.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. С імф ерополь, 
вул. Кечкем етська, буд. 184/1А

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

136. Державне унітарне п ідприємство  
«Євпаторійський авіаційний ремонтний завод» 
(Государственное унитарное предприятие 
«Евпаторийский а виационньй  рем онтньй  
завод»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102102016, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9110005671.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим  м. Євпаторія, вул. 5-те 
М істечко, буд. 20-Б

137. Ф едеральне державне унітарне п ідприємство 
«Севастопольське авіаційне п ідприємство» 
(Ф едеральное государственное унитарное 
предприятие «Севастопольское авиационное 
предприятие»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149204020437, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9201006697.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Севастополь, 
вул. Л ьо тчи к ів , буд. 2

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
138. Ф едеральна бю джетна установа «Державний 

регіональний центр стандартизації, 
м етрології і випробувань у  Республ іці Крим» 
(Ф едеральное бю джетное учреждение 
«Государственньїй регионал ьньй  центр 
стандартизации, метрологии  и испьта ни й  в 
Республике К р и м » ).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102055068, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9102031678.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. С імф ерополь, вул. Імені 
газети « К рим ська  правда», буд. 61

139. Ф едеральна бю джетна установа «Державний 
регіональний центр стандартизації, м етрології 
і випробувань в м. Севастополі» (Ф едеральное 
бю джетное учреж дение «Государственньїй 
р е гионал ьньй  центр стандартизации, 
метрологии  и и спьта ни й  в г. Севастополе»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149204023627, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9204011783.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Севастополь, вул. 6-а 
Бастіонна, буд. 32

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

140. Ф іл ія ф едерального держ авного  ун ітарного  
п ідприємства  Ордена Трудового Червоного 
Прапора Н ауково-досл ідний  інститут радіо
-  С евастопольський «Випробувальний 
центр «Омега» (Ф илиал ф едерального 
государственного унитарного  предприятия 
Ордена Трудового Красного  Знамени 
Научно-исследовательский институт радио
-  С евастопольский «Испьітательньїй центр 
«Омега»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700120766, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7709025230.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Севастополь, 
вул. Вакуленчука, буд. 29

141. Державне унітарне п ідприєм ство  міста 
Севастополя «Агропром ислове  об'єднання 
«С евастопольський виноробний  завод» 
(Государственное унитарное предприятие 
города Севастополя «Агропром ьіш ленное 
обьединение «С евастопольский 
винодельческий завод»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149204025299, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9203003490.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Севастополь, 
вул. Портова, буд. 8

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
142. Акц іонерне товариство «С імф еропольський 

виноробний  завод» (Акционерное общ ество 
«С имф еропольский  винодельческий завод»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1199112012956, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9102257636.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. С імф ерополь, 
М осковське  шосе, 9 кілометр

143. Ф едеральна державна бю джетна установа 
науки «Н ауково-досл ідний  інститут с ільського  
господарства Крим у» (Ф едеральное 
государственное бю джетное учреждение 
науки «Н аучно-исследовательский институт 
сельского  хозяйства  Крьіма»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1159102130318, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9102200862.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. С імф ерополь, 
вул. Київська, буд. 150

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

144. Ф едеральна державна бю джетна установа 
науки «Ордена Трудового Червоного Прапора 
Н ік ітський  ботанічний сад -  Національний 
науковий центр РАН» (Ф едеральное 
государственное бю джетное учреждение 
науки «Ордена Трудового Красного  Знамени 
Н икитский  ботанический сад -  Н ациональньй  
научньй  центр РАН»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1159102130329, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9103077883.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Ялта, см т Нікіта, 
Н ік ітський  узв із , буд. 52

145. Ф едеральна державна бю джетна установа 
науки «Всеросійський  національний науково- 
досл ідний інститут виноградарства і 
виноробства «М агарач» РАН» (Ф едеральное 
государственное бю джетное учреждение 
науки «Всероссийский  национальньй  научно- 
исследовательский институт виноградарства и 
виноделия «М агарач» РАН»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1159102130857, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9103077932.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Ялта, вул. К ірова, буд. 31

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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146. Д ерж авне унітарне п ідприємство  «Навчально 
досл ідний  плем інний птах івницький  завод 
імені Ф рунзе»  (Государственное унитарное 
предприятие «Учебно-опьітньїй племенной 
птицеводческий завод имени Ф рунзе»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1159102053065, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9107037056.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , Сакський район, 
село Ф рунзе , вул. Гагаріна, буд. 4

147. Територіальне управл іння Управління
справами Президента Р ос ійсько ї Федерації 
в Республіці Крим  (Территориальное 
управление Управления делами Президента 
Р оссийской  Федерации в Республике Крьім ). 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Ялта, вул. М осковська , 
33а

ДОКУМЕНТИ
1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

148. Ф едеральна державна бю джетна
установа «К ом плекс  «Крим» Управління 
справами Президента РФ  (Ф едеральное 
государственное бю джетное учреждение 
«Ком плекс «Крьім » Управления делами 
Президента РФ ).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102068004, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9103007967.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Ялта, см т Л івад ія, 
Севастопольське шосе, буд. 2В

149. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«С евастопольський центр землеустрою  
і геодезії» (Общ ество с ограниченной 
ответственностью  «Севастопольский центр 
землеустройства и геодезии»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1179204010699, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9204568084.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Севастополь, 
вул. О чаківців, буд. 50
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ДОКУМЕНТИ
150. Д ерж авна бю джетна установа «Крим ський  

риборозпл ідник»  (Государственное 
бю джетное учреж дение «Крьім ский  
р ь б о пи то м ни к» ).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -115 9 10 2 0 93 4 24 , 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9106010929.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , Красноперекопський  район, 
с. Н оворибацьке, вул. Перемоги, буд. 12А

151. Д ерж авне унітарне п ідприємство  «Крим ський  
виноробний  завод» (Государственное 
унитарное предприятие «Крьім ский  
винодельческий завод»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1159102031835, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9109010490.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , С ім ф еропольський  район, с. 
Первомайське, вул. Д 'яченка , буд. 5

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

152. Державне унітарне п ідприєм ство  «Передгір 'я» 
(Государственное унитарное предприятие 
«П редгорье»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1159102115534, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9109015435.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , Б іло гірський  р-н , с. 
Криничне, вул. П ервомайська, буд. 32

153. А кціонерне товариство «Завод ш ам панських 
вин «Новий Світ» (Акционерное общество 
«Завод ш ам панских вин «Новьій Свет»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1179102021460, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9108120892.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Судак, смт Новий Світ, 
вул. Ш аляпіна, буд. 1

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
154. Д ерж авний  бю джетний проф есійний 

навчальний заклад «С імф еропольський  
автотранспортний техн ікум » (Государственное 
бю джетное проф ессиональное 
образовательное учреждение 
«С имф еропольский  автотранспортний  
техникум »).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102122278, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9102057820.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. С імф ерополь, проспект 
П еремоги, буд. 211

155. Ф едеральна державна бю джетна навчальна 
установа вищ ої освіти «Керченський 
держ авний м орський  технологічний 
ун іверситет» (Ф едеральное государственное 
бю джетное образовательное учреждение 
вь ісш его образования «Керченский 
государственньїй  м орской  технологический  
университет»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1159102037940, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9111013097.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Керч, вул. О рджон ікідзе, 
буд. 82

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

156. Державне унітарне п ідприєм ство  «Санаторій 
«Ф орос»  (Государственное унитарное 
предприятие «Санаторий «Ф орос»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1159102066078, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9103069410.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Ялта, см т Ф орос, 
вул. Косм онавтів, буд. 3

157. Державне унітарне п ідприємство  
«Спеціалізований кл ін ічний  А луш тинський  
санаторій «Ветеран» (Государственное 
унитарное предприятие «Специализированньїй 
кл и н и че ски й А л уш ти нски й  санаторий 
«Ветеран»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1159102050360, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9101007898.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Алушта, 
вул. Ч ервоноарм ійська, буд. 68

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
158. Ф едеральна державна бю джетна установа 

«Санаторій «Зорі Росії» Управління 
справами Президента РФ  (Ф едеральное 
государственное бю джетное учреждение 
«Санаторий «Зори России» Управления 
делами Президента РФ ).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102054210, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9103006314.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Ялта, с. Оползневе, 
вул. П івденна, буд. 7

159. Ф едеральна державна бю джетна установа 
«Санаторій «Гурзуф ський»  Управління 
справами Президента РФ  (Ф едеральное 
государственное бю джетное учреждение 
«Санаторий «Гурзуф ский»  Управления делами 
Президента РФ ).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102055200, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9103006515.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Ялта, смт Гурзуф , 
вул. Л ен ін градська , буд. 10

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

160. Ф едеральна казенна установа «Пансіонат 
«Горний» Управління Ф едеральної служби 
виконання покарань по Республ іці Крим  та 
м. Севастополю» (Ф едеральное казенное 
учреждение «П ансионат «Горньїй» Управления 
Федеральной служ бь исполнения наказаний 
по Республике Крьім  и г. Севастополю»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102029372, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9107000480.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Алуш та, с. Рибаче, 
вул. Новоселів, буд. 3

161. Ф едеральна державна бю джетна установа 
«Санаторій «Н ижня Ореанда» Управління 
справами Президента РФ  (Ф едеральное 
государственное бю джетное учреждение 
«Санаторий «Н ижняя Ореанда» Управления 
делами Президента РФ ).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102054221, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9103006321.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Ялта, см т Ореанда, 
буд. 12

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
162. Ф едеральна державна бю джетна установа 

«С акський в ійськовий  кл ін ічний  санаторій 
ім. М .І.П ирогова» М ін істерства оборони РФ 
(Ф едеральное государственное бю джетное 
учреж дение «С акский военньй  клинический  
санаторий
им. Н .И .Пирогова» М инистерства оборонь 
РФ ).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1037739640421, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7722004092.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Саки, вул. Курортна, 
буд. 2

163. Ф едеральна державна казенна установа 
«Санаторій «Ч орном ор 'є»  (Федеральное 
государственное казенное учреждение 
«Санаторий «Черноморье»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102013389, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9103001267.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Ялта, смт Л івад ія, вул. 
В иноградна, буд. 12

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

164. А кціонерне товариство «Санаторій «Дюльбер» 
(Акционерное общ ество «Санаторий 
«Дю льбер»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1179102009525, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9103084143.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Ялта, см т Кореїз, 
А лупкінське  шосе, буд. 19

165. Ф едеральна бю джетна л ікувально- 
проф ілактична  установа «Санаторій 
«Дн іпро»  Ф едеральної податково ї служби 
(Ф едеральное бю джетное лечебно- 
проф илактическое  учреж дение «Санаторий 
«Днепр» Ф едеральной налоговой сл уж б ь ). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026101345445, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6123011331.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Ялта, см т Гаспра, 
А лупкінське  шосе, буд. 13

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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166. Ф едеральна державна бю джетна установа 
« Ф е одос ійський  в ійськовий  санаторій» 
М ін істерства  оборони РФ  (Ф едеральное 
государственное бю джетное учреждение 
« Ф еодосийский  военньїй санаторий» 
М инистерства обороньї РФ ).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1057810144952, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7819301807.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Ф еодосія , вул. Генерала 
Горбачова, буд. 5

167. Ф едеральна державна бю джетна установа 
«В ійськовий  санаторій «Крим» М ін істерства 
оборони РФ  (Ф едеральное государственное 
бю джетное учреж дение «Военньїй санаторий 
«Крь ім» М инистерства обороньї РФ ). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1022601984503, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2634042460.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Алуш та, смт Партеніт, 
вул. Санаторна, буд. 1

ДОКУМЕНТИ
1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

168. Ф едеральна державна казенна установа 
охорони здоров'я «Санаторій «Ратник» 
в ійськ Н аціональної гвардії РФ  (Ф едеральное 
государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Санаторий «Ратник» войск 
Национальной гвардии РФ ).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102044057, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9103005007.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Ялта, см т Кореїз, 
Кореїз івське  шосе, буд. 2

169. Ф едеральна казенна установа охорони 
здоров'я «Санаторій «Смарагдовий» 
М ін істерства внутр іш н іх  справ РФ 
(Ф едеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Санаторий «И зум рудньїй» 
М инистерства внутренних дел РФ ).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102033805, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9110001395.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Євпаторія, вул. П уш кіна, 
буд. 49
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170. Ф едеральна казенна установа охорони 
здоров 'я  «Санаторій «Буревісник» 
М ін істерства  внутр іш н іх  справ РФ 
(Ф едеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Санаторий «Буревестник» 
М инистерства внутренних дел РФ ).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102033630, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9110001370.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Євпаторія, 
вул. ім. Павлика М орозова, буд. 7 -13 /54 -56

171. Ф едеральна казенна установа охорони 
здоров 'я  «Санаторій «Сокіл» М ін істерства 
внутр іш н іх  справ РФ  (Ф едеральное казенное 
учреж дение здравохранения «Санаторий 
«Сокол» М инистерства внутренних дел РФ ). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102032419, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9108001704.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Судак, вул. П риморська, 
буд. 23

ДОКУМЕНТИ
1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

172. Ф едеральна державна казенна установа 
«А лупкинський  в ійськовий  санаторій» 
М іноборони Росії (Ф едеральное 
государственное казенное учреждение 
«А лупкинский  во е ннь й  санаторий» 
М иноборонь России.
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1159102084745, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9103072155.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Ялта, м. А лупка, 
вул. Амет-Хана Султана, буд. 35

173. Ф едеральна державна казенна установа 
«Санаторій «Євпаторія» (Ф едеральное 
государственное казенное учреждение 
«Санаторий «Евпатория»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102013367, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9110000401.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Євпаторія, 
вул. М осковська , буд. 19
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ДОКУМЕНТИ
174. Ф едеральна державна казенна установа 

«Будинок в ідп очинку  «П рибережний» 
(Ф едеральное государственное казенное 
учреж дение «Дом  о тдьха  « П ри б р еж ньй» ). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102013356, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9107000190.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Саки, вул. М орська, 
буд. 6

175. Ф едеральна державна бю джетна установа 
«Російський  інститут стратегічних 
досл ідж ень»  (Ф едеральное государственное 
бю джетное учреж дение «Российский  институт 
стратегических исследований»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1037739070071, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7712058420.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 125413, м. М осква, вул. Ф лотська, 
буд. 15Б, будова 1-4 (РФ , 125413, г. М осква, 
ул. Ф лотская, дом  15Б, строение 1-4)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

176. Автономна некомерційна  організація 
«Таврійський інф ормаційно-анал ітичний  
центр» (Автономная некоммерческая 
организация «Таврический инф орм ационно- 
аналитический центр»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102132563, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9102061270.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. С імф ерополь, 
вул. Київська, буд. 96, кв. 84

177. Автономна некомерційна  організація 
«Ч орном орський  інф орм аційно-анал ітичний  
центр» (Автономная некоммерческая 
организация «Черном орский  инф орм ационно- 
аналитический центр»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1159204020964, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9204554194.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Севастополь, 
вул. В олодарського, буд. 3

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 

дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
178. Д н істровсько -П рутський  інф орм аційно- 

аналітичний центр Р ос ійського  інституту 
стратегічних досл ідж ень (Д нестровско- 
П рутский инф ормационно-аналитический  
центр Р оссийского  института стратегических 
исследований).
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
м. Тираспіль, так звана П ридністровська  
М олдовська  Республ іка

179. Ф едеральна державна автономна освітня 
установа вищ ої освіти «Південний 
ф едеральний ун іверситет» (Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреж дение вьісш его образования «Ю ж ньїй 
ф едеральньїй университет»).
В ідомості з г ідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026103165241, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6163027810.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 344006, Ростовська область, м. Ростов- 
на-Дону, вул. Велика Садова, буд. 105/42 (РФ , 
344006, Ростовская область, г. Ростов-на- 
Д ону, ул. Большая Садовая, дом  105/42)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належ ним  їй
майном;
2 ) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню капіталів за м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрем а, 
анулювання чи зупинення дії спец іальних дозвол ів  на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і посл уг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких  знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, посл уг походж енням  з іноземної 
держ ави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обм еження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щ одо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії згідно  із Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в інозем ну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі гот івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона збільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, п ідприємств, у  яких резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і б ільш е в ідсоткам и статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сф ері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення дії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належ ним  їй
майном;
2 ) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню капіталів за м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрем а, 
анулювання чи зупинення дії спец іальних дозвол ів  на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і посл уг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких  знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, посл уг походж енням  з іноземної 
держ ави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обм еження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щ одо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії згідно  із Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в інозем ну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі гот івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона збільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, п ідприємств, у  яких резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і б ільш е в ідсоткам и статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сф ері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення дії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

180. Ф едеральна державна бю джетна установа 
науки Інститут е коном іки  Р ос ійської академії 
наук (Ф едеральное государственное 
бю джетное учреж дение науки Институт 
з ко но м и ки  Российской  академии наук). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1057749043110, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7727559323.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 117218, м. М осква, проспект 
Н ахімовський, 32 (Р Ф , 117218, 
г. М осква, проспект Н ахим овский , 32)

181. Ф едеральна державна бю джетна установа 
науки Інститут е коном іки  Уральського  
відділення Р ос ійсько ї академ ії наук 
(Ф едеральное государственное бю джетное 
учреждение науки И нститут зко но м и ки  
Уральского  отделения Р оссийской  академии 
наук).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026602310129, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6658006919.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 620014, С вердловська область, 
м. Є катеринбург, вул. М осковська , 29 (РФ, 
620014, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. М осковская, 29)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
182. Акц іонерне товариство «Чорном орський  

банк розвитку  і реконструкц ії»  (Акционерное 
общ ество «Черном орский  банк развития и 
реконструкции»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102030186, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9102019769.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. С імф ерополь, 
вул. Б ільш овистська, буд. 24

183. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
« Є вроком -л огіст ік»  (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Евроком -л огистик»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1086145000193, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6145009801.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 346330, Р остовська область, 
м. Д онецьк, вул. Л єскова , 5 (Р Ф , 346330, 
Ростовская область, г. Д онецк, 
ул. Л ескова, 5)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції» (Заборона надавати кредити, п озики , ф інансову 
допом огу , гарантії; заборона зд ійсню вати кредитування 
через куп івлю  ц інних паперів; заборона придбання 
ц інних паперів)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

184. Ф едеральна автономна установа «Російський  
м орський  регістр судноплавства» 
(Ф едеральное автономное учреждение 
«Российский  м орской  регистр судоходства»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027809210330, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7803052947.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 191186, м. С анкт-Петербург, Дворцова 
набережна, 8 (РФ , 191186 г. Санкт-Петербург, 
Дворцовая набережная, 8 )

185. Приватне акціонерне товариство «М орський  
реєстр судноплавства в Україн і» .
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб, ф ізи чни х осіб
-  п ідприєм ц ів та гром адських  ф орм увань 
України: ідентиф ікац ійний  код  ю ридично ї 
особи -  01125560.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
Україна, 65014, м. Одеса, вул. Польська, 
буд. 20

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
186. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«М орське  бюро регістру».
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб, ф ізи чни х  осіб
-  п ідприєм ц ів  та гром адських  ф орм увань 
України: ідентиф ікац ійний  код  ю ридичної 
особи -  30542599.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
Україна, 65014, м. Одеса, вул. Польська, 
буд. 2 0 , оф іс 106

187. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
ЦМ РБАНК (Общество с ограниченной 
ответственностью  ЦМ РБАНК).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1157700005759, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7750056670.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 127055, м. М осква, вул. Паліха, буд. 10, 
будова 7 (Р Ф , 127055, г. М осква, ул. Палиха, 
дом  10, строение 7)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції» (Заборона надавати кредити, п озики , ф інансову 
допом огу , гарантії; заборона зд ійсню вати кредитування 
через куп івлю  ц інних паперів; заборона придбання 
ц інних паперів)

А кціонерне товариство «Л иткаринський  завод 
оптичного  скла» (Акционерное общество 
«Льіткаринский  завод оптического  стекла»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1025003178397, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5026000300.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 140080, М осковська  область, 
м. Л иткарино , вул. Паркова, 1 (РФ , 140080, 
М осковская область, г. Л ьтка ри н о , 
ул. Парковая, 1)

189. А кціонерне товариство «Н ауково- 
досл ідний інститут нап івпров ідникових 
приладів» (Акционерное общ ество 
«Научно-исследовательский институт 
пол у пр ов од ни ко вьх  приборов»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1037000170690, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7017084932.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 634034, Том ська  область, м. Томськ, 
вул. Ч ервоноарм ійська, 99А (Р Ф , 634034, 
Томская область, г. Том ск, 
ул. Красноарм ейская, 99А)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»



116 ммм.икиг іе г .доу.иа УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

ДОКУМЕНТИ
190. Акц іонерне товариство «Авіакомпанія 

Смартавіа» (Акционерное общ ество 
«Авиаком пания Смартавиа»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1042900018908, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  - 
2901126323.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 163053, Архангельська  область, 
м. А рхангельськ, селище Талазьке 
авіам істечко , вул. А еропорт А рхангельськ 
(РФ , 163053, А рхангельская область, 
г. Архангельск, поселок Талажский 
авиагородок, ул. А зропорт А рхангельск)

191. Акц іонерне товариство «С тройгазмонтаж» 
(Акционерное общ ество «С тройгазмонтаж») 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1207700324941, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  - 
9729299794.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 119415, м. М осква, проспект 
В ернадського, буд. 53 (РФ , 119415, 
г. М осква, проспект В ернадского, дом 53)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

192. Ф едеральна казенна установа «Управління 
ф едеральних автом об ільних дор іг «Тамань» 
Ф едерального дорож нього  агентства 
(Ф едеральное казенное учреждение 
«Управление ф едеральних автомобильньїх 
дорог «Тамань» Ф едерального д орож ного  
агентства).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1024900963086, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
4909083435.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 353440, Краснодарський  край, 
м. Анапа, проспект Революції, буд. 3 (РФ , 

353440, Краснодарский  к р а й ,г . Анапа, 
проспект Революции, дом 3)

193. А кціонерне товариство «Інститут Г іпробудм іст
- С анкт-Петербург» (Акционерное общество 
«Институт Гипростройм ост - Санкт- 
Петербург»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1037828021660, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7826717210.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 197198, м. Санкт-Петербург, 
вул. Яблочкова, буд. 7, ко рпус  2, л ітер А (РФ, 

197198, г. С анкт-Петербург, ул. Яблочкова, 
дом 7, корпус 2, литер А)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
194. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«Торговельний д ім  «Пенетрон» (Общество с 
о граниченной ответственностью  « Т орговий  
дом  «Пенетрон»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1056605240713, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6674160724.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 109428, м. М осква, Рязанський проспект, 
24, ко рп ус  2, прим іщ ення 12 (Р Ф , 109428, 
г. М осква, Р язанский проспект, 24, ко рп ус  2, 
помещ ение 12)

195. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Пенетрон-Експорт» (Общество с 
о граниченной ответственностью  «Пенетрон- 
^ксп ор т» ).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1056604453322, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6672191131.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
РФ , 620076, С вердловська область, 

м. Є катеринбург, вул. Гастелло, буд. 32, оф іс
2 (Р Ф , 620076, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Гастелло, дом 32, оф ис 2)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

196. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Завод г ідро ізол яц ійних  матеріалів 
«Пенетрон» (Общ ество с ограниченной 
ответственностью  «Завод гид р о и зо л яц и он ньх  
материалов «Пенетрон»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1056603677822, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6670090466.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 620072, С вердловська область, 
м. Є катеринбург, вул. Новгородцевої, 35, кв.
77 (РФ , 620072, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Н овгородцевой, 35, 
кв. 77)

197. Закрите акціонерне товариство «Група 
компан ій  «П енетрон-Росія» (З а кр ьто е  
акционерное общ ество «Группа компаний 
«П енетрон-Россия»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1056602748124, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6658209531.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 620076, С вердловська область, 
м. Є катеринбург, площ а Ж уко всь ко го , 1 
(РФ , 620076, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, площ адь Ж уко вско го , 1)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
198. Д ерж авне п ідприємство  «Ю ність» 

(Государственное предприятие «Ю ность»). 
Ідентиф ікац ійний  номер так звано ї ю ридичної 
особи ЛНР -  60702694.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія Л угансько ї 
області, м. Краснодон, вул. 60 рок ів  СРСР, 40

199. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Електроконтактм аш » (Общество 
с о граниченной ответственностью  
< ^ лектроконтактм аш »).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1187746588677, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9723051035.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 109652, м. М осква, вул. Новомар 'їнська, 
буд. 12/12, корпус 1, прим іщ ення VI (РФ , 
109652, г. М осква, ул . Новомарьинская, 
дом  12/12, ко рп ус  1, помещ ение VI)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

2 0 0 . VеIЬау Н о ісііпдз І_іт і І е сІ.
Ідентиф ікац ійний  номер -  НЕ 159837. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
Р гоС готои , 121, НДОЖ УКІДКІО  В и Ш МЙ, 
І\Іо. 1, Ріоог 1, 2064, І_е(козіа, Сургиз

2 0 1 . Е те гд о ііп  В М .
Ідентиф ікац ійний  номер -  № К 34129484. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
Vез^ідіпдзп^, 000017706114 , НегікегЬегдтоед, 
282, 1101СТ, А т з іе г сіа т

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
2 0 2 . Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«Д ж ет експрес» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Д ж ет зкспресс» ). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1077762992273, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7728640288.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 420012, Р еспубл іка  Татарстан, 
м. Казань, вул. Некрасова, буд. 23, 
о ф іс  42 (Р Ф , 420012, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Некрасова, дом 23, оф ис 42)

203. Акц іонерне товариство «Саратовські авіалінії» 
(Акционерное общ ество «Саратовские 
авиалинии»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026402677652, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6452008711.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 410010, Саратовська область, 
м. Саратов, вул. ім. Ж у ко вс ь ко го  Н.Є., 25 
(РФ , 410010, Саратовская область, 
г. Саратов, ул. им. Ж уко в с ко го  Н.Е., 25)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

204. Ф едеральне державне унітарне авіаційне 
п ідприємство  М ін істерства Р ос ійської 
Ф едерації у  справах цив ільно ї оборони, 
надзвичайних ситуацій та л ікв ідац ії 
насл ідків  стих ійного  лиха (Ф едеральное 
государственное унитарное авиационное 
предприятие М инистерства Р оссийской 
Федерации по делам граж данской  оборони , 
чрезвьічайньїм ситуациям и ликвидации 
последствий стихийньїх  бедствий).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1035002603030, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5013028387.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 140160, М осковська  область, 
м. Ж уко всь ки й  (Р Ф , 140160, М осковская 
область, г. Ж уко вски й )

205. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Ав іаком панія «Таврика» (Общество 
с о граниченной ответственностью  
«Авиакомпания «Таврика»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1021603480073, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
1657007981.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 422730, Республ іка  Татарстан, 
В и сокогірський  район, село Куркачі, корпус 
літер А (Р Ф , 422730, Республика Татарстан, 
Вьісо ко гор ски й  район, село Куркачи, корпус 
литер А)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
206. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«Ай Ф лай» (Общ ество с ограниченной 
ответственностью  «Ай Ф лай»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1097746133132, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7728695093.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 119415, м. М осква, просп. Вернадського, 
37, 2 (Р Ф , 119415, г. М осква, проспект 
В ернадского, 37, 2)

207. Акц іонерне товариство «Ав іаком панія «Уктус» 
(Акционерное общ ество «Авиакомпания 
«Уктус»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1069674087031, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6674202389.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 620010, С вердловська область, 
м. Є катеринбург, аеропорт У ктус (Р Ф , 620010, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, 
а зропорт У ктус)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

208. Ш полянський  завод запасних частин (ф ілія 
ВАТ «М етровагонм аш »).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб, ф ізи чни х осіб
-  п ідприєм ц ів та гром адських  ф орм увань 
України: ідентиф ікац ійний  код  ю ридично ї 
особи -  05745070.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
Україна, 20600, Черкаська область, 
Ш полянський  район, м. Ш пола, 
вул. Л ен іна, буд. 138

209. А кціонерне товариство «М етровагонмаш » 
(Акционерное общ ество «М етровагонм аш »). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1025003520310, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5029006702.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 141009, М осковська  область, м іський  
о кру г М итищ і, м. М итищ і, вул. Колонцова, 4 
(РФ , 141009, М осковская область, городской  
о кру г М ьти щ и , г. М ьти щ и , ул. Колонцова, 4)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
2 1 0 . Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«Світ Пива» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «М ир Пива») (Таварьства  з 
абмежаванай адказнасцю  «СВЕТ ПІВА»). 
О бліковий номер платника податку -  
190973062.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
Р еспубл іка  Б ілорусь, м. М інськ, 
вул. М аксим а Богдановича, 128а, прим іщ ення 
5 (Республика  Беларусь, ул. М аксим а 
Богдановича, 128а, помещ ение 5)

2 1 1 . Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Белтрейд» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Белтрейд»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1113256011538, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
3250524517.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 214015, Смоленська область, 
м. Смоленськ, вул. М ало-Червоноф лотська,
39, 9 (Р Ф , 214015, Смоленская область, г. 
Смоленск, ул . М ало-Красноф лотская, 39, 9)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

2 1 2 . А кціонерне товариство 
«Зовн іш ньоторговельна компан ія «КАМ АЗ» 
(Акционерное общ ество «Внеш неторговая 
компания «КА М АЗ»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1021602027622, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7709035101.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 423827, Республ іка  Татарстан, 
м. Набережні Челни, А втозаводський 
проспект, 2 (РФ , 423827, Республика 
Татарстан, г. Н абереж нье  Челньї , 
Автозаводской  проспект, 2)

213. А кціонерне товариство «Кл інцовський  
автокрановий завод» (Акционерное общ ество 
«Клинцовский  авто кр ан овьй  завод»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1023201339700, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
3203000428.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 243140, Брянська область, м. Клинці, 
вул. Д зер ж и нсь ко го , 10 (Р Ф , 243140, 
Брянская область, г. Клинць і , 
ул. Д зе р ж и нско го , 10)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 

зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
214. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«Тракхолдинг»  (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Тракхолдинг»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1105038006336, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5038078333.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 141201, М осковська  область, 
м. П уш кіно , Я рославське шосе, 2 В, оф іс 401 
(РФ , 141201, М осковская область, г. Пуш кино, 
Я рославское шоссе, 2 В, оф ис 401)

215. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Спеціальні М аш ини» (Общество 
с о граниченной ответственностью  
«Специальньїе М аш ини» ).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  5147746221981, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7716787286.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 107113, м. М осква, вул. М аленківська,
14, ко рпус  3, поверх 1, прим іщ ення 4, к ім н . 3, 
о ф іс  В (РФ , 107113, г. М осква, 
ул. М аленковская, дом 14, корпус 3, з та ж  1, 
помещ ение 4, ком . 3, оф ис В)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

216. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Техніка для бізнесу» (Общество с 
ограниченной ответственностью  «Техника для 
бизнеса»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1125257006016, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5257131420.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 603124, Н и ж ньогород ська  область, 

м. Н иж ній  Новгород, М осковське  шосе,
294Д , оф іс 314 (Р Ф , 603124, Н иж егородская 
область, г. Н иж ний Новгород, М осковское  
шоссе, дом 294Д , оф ис 314)

217. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Рускомтранс» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Рускомтранс»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1055209017401, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5244015410.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 606400, Н и ж ньогород ська  область, 
Балахнінський район, м. Балахна, 
вул. П ервомайська, 32 (Р Ф , 606400, 
Н иж егородская область, Балахнинский район, 
г. Балахна, ул. П ервомайская, 32)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
218. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«М ега Драйв» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «М ега  Драйв»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1025001629993, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5013038508.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 140180, М осковська  область, 
м. Ж уко всь ки й , вул. П равол інійна, 33, оф іс 
314 (Р Ф , 140180, М осковская область, 
г. Ж у ко вс ки й , ул. Праволинейная, 33, 
оф ис 314)

219. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Будівельні п ідйом ні маш ини» (Общество 
с о граниченной ответственностью  
«С троительнье  подьем ньїе м аш и н ь» ). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1121650017620, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  
1650250289.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 423800, Р еспубл іка  Татарстан, 
м. Набережні Челни, Індустріальний проїзд, 
(РФ , 423800, Республика Татарстан, 
г. Н абереж нье Ч ел нь, И ндустриальньй  
проезд, 33)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб 
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України

-  (повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;

33 6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб 
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

2 2 0 . Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Компан ія С ім -Авто» (Общество с 
ограниченной ответственностью  «Компания 
Сим-Авто»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1077762707626, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7729588182.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 125130, м. М осква, М ун іципальний округ 
В ойковський, вул. Виборзька, буд. 22, будова 
3, поверх 2, к ім н . 40 (Р Ф , 125130, 
г. М осква, М униципальньй  о кру г В ойковский , 
ул. В ьбо р гска я , дом  22, строение 3, з та ж  2, 
ком. 40)

2 2 1 . Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Запчастина-Ком плект»  (Общество с 
ограниченной ответственностью  «Запчасть- 
Ком плект»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1077746378236, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7722603040.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 111020, м. М осква, вул. 2-а Синічкіна, 
буд. 9 а, будова 4, поверх 3, прим іщ ення I, к. 
4, оф іс 28 (Р Ф , 111020, г. М осква, 
ул. 2-я С иничкина, дом  9 а, строение 4, 
зта ж  3, помещ ение I, к. 4, оф ис 28)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
2 2 2 . Закрите акціонерне товариство «Завод 

електротехн ічного  обладнання»
(З а кр ь то е  акционерное общ ество «Завод 
злектротехническо го  оборудования»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026000901475, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6025017624.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 182110, П сковська  область, 
м. Великі Л уки , О ктябрьський  проспект, 79 
(РФ , 182110, П сковская область, г. Великие 
Л уки , О ктябрьский проспект, 79)

223. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Руські маш ини» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Русские м аш иньї»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1112373000596, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2373000582.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 352330, Краснодарський  край, Усть- 
Л абинськи й  район, м. У сть-Лабинськ, 
вул. М иру, 116, Д, 2 (Р Ф , 352330, 
Краснодарский  край, Усть-Л абинский  район, 
г. Усть-Л абинск, ул. М ира, 116, Д , 2)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

224. А кціонерне товариство «Об'єднана 
суднобуд івна корпорац ія» (Акционерное 
общ ество «Обьединенная судостроительная 
корпорация»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1079847085966, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7838395215.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 191119, м. Санкт-Петербург, 
вул. Марата, 90 (Р Ф , 191119, 
г. С анкт-Петербург, ул . Марата, 90)

225. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«С удноремонтна база «Ф регат» (Общество 
с о граниченной ответственностью  
«Судоремонтная база «Ф регат»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149204001561, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9201000631.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 117638, м. М осква, вул. Одеська, 
буд. 2, прим іщ ення IX, к ім н . 28 (Р Ф , 117638, 
г. М осква, ул. Одесская, дом  2, помещ ение 
IX, ком . 28)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
226. Акц іонерне товариство «Суднобудівний 

завод імені Б.Є .Бутоми» (Акционерное 
общ ество «Судостроительньїй завод имени 
Б.Е .Бутомьі»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1169102089353, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9111022140.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія А втоновм ної 
Р еспубл іки Крим , м. Керч, вул. Танкістів, 
буд. 4

227. М іж регіональна  суспільна організація 
«Академ ія в ійськових наук»
(М еж региональная общ ественная организация 
«Академия военньїх  наук»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700222285, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7705012294.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 113054, м. М осква, вул. Бахрушина, 
буд. 32, 2 (Р Ф , 113054, г. М осква, 
ул. Бахруш ина, 32, 2)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

228. А кціонерне товариство «Концерн 
«С истемпром» (Акционерное общ ество 
«Концерн «С истемпром »). В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  5117746071900, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7708753935.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 107113, м. М осква, 
вул. С окольничеський  Вал, буд. 2А, 
поверх 3, оф іс 306 (Р Ф , 107113, г. М осква, 
ул. С окольнический  Вал, 
дом 2А, зта ж  3, оф ис 306)

229. А кціонерне товариство «Уральський 
завод транспортного  м аш инобудування» 
(Акционерное общ ество «Уральский завод 
транспортного  м аш иностроения»). В ідомості 
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний  реєстрац ійний номер
-  1096659005200, ідентиф ікац ійний  номер 
платника податків  -  6659190900. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 620017, С вердловська область, 
м. Є катеринбург, вул. Ф ронтових Бригад, 29 
(РФ , 620017, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Ф р о н то в и х  Бригад, 29)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом
8) України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
230. Акц іонерне товариство «Н ауково-виробнича  

корпорац ія «Уралвагонзавод» 
імені Ф .Е .Д зерж инсько го»  (Акционерное 
общ ество «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф ^ .Д зе рж и н ско го» ). В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1086623002190, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6623029538.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 622007, С вердловська область, 
м. Н иж ній  Тагіл, Східне шосе, 28 
Р Ф , 622007, Свердловская область, 
г. Н иж ний Тагил, Восточное шоссе, 28)

231 Акц іонерне товариство «Головне виробничо- 
технічне п ідприєм ство  «Граніт» (Акционерное 
общ ество «Головное производственно- 
техническое предприятие «Гранит»). В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний реєстраційний 
номер -  1027731005323, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7731263174. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 121467, м. М осква,
вул. М олодогвард ійська , 7 (РФ , 121467,
г. М осква, ул. М олодогвардейская, 7)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

232. А кціонерне товариство «Корпорація «Тактичне 
Ракетне Озброєння» (Акционерное общ ество 
«Корпорация «Тактическое Ракетное 
В ооружение»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1035003364021, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5099000013.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 141080, М осковська  область, 
м. Корольов, вул. Ілліча, 7 (Р Ф , 141080, 
М осковская область, г. Королев, 
ул. Ильича, 7)

233. А кціонерне товариство «Концерн 
«Радіотехнічн і та Інф орм аційн і Системи» 
(Акционерное общ ество «Концерн 
«Радиотехнические и И нф орм ационнье  
С истем ь» ). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027739299060, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7713269230.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 127083, м. М осква, вул. 8 Марта, буд. 10, 
будова 1 (Р Ф , 127083, г. М осква, ул. 8 Марта, 
дом 10 , строение 1)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
234. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«Н овокард» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Н овокард»). В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний реєстраційний 
номер -  1025203026683, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  5260093711. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 603001, Н и ж ньогород ська  область, 
м. Н иж ній  Новгород, Казанська площа, 1 
(РФ , 603001, Н иж егородская область, 
г. Н иж ний Новгород, Казанская площ адь, 1)

235. Акц іонерне товариство «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» 
(Акционерное общ ество «КВАНТ- 
ТЕЛЕКОМ »). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1073667031030, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
3662124236.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 394019, В оронезька область, 
м. Ворон іж , вул. Єремєєва, 22 (Р Ф , 394019, 

В оронеж ская область, г. В оронеж , 
ул. Еремеева, 22)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

236. А кціонерне товариство «Нексайн»
(Акционерное общ ество «Н зксайн»). В ідомості 
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний  реєстраційний 
номер -  1027809251744, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7801019126. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 199155, м. Санкт-Петербург,
вул. Уральська, буд. 4, літер Б, прим іщ ення
19Н, (РФ , 199155,
г. С анкт-Петербург, ул . Уральская, дом 4, 
литер Б, помещ ение 19Н)

237. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Петер-Сервіс Україна». В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб, 
ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код ю ридичної особи -  36283284. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
01135, Україна, м. Київ, вул. Ж илянська , 

буд. 148, л ітер Б

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції» (Заборона укладати та виконувати умови 
д оговорів  щ одо інтеграц ії та обслуговування програм них 
продуктів  виробництва АТ «Петер-Сервіс» і ТОВ «Петер- 
Сервіс Україна», за  винятком  необхідності усунення 
аварійних ситуац ій, які унем ож л ивлю ю ть виконання 
оператором телеком ун ікац ій  своїх обов 'язк ів )

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції» (Заборона укладати та виконувати умови 
д оговорів  щ одо інтеграц ії та обслуговування програм них 
продуктів  виробництва АТ «Петер-Сервіс» і ТОВ «Петер- 
Сервіс Україна», за  винятком  необхідності усунення 
аварійних ситуац ій, які унем ож л ивлю ю ть виконання 
оператором телеком ун ікац ій  своїх обов 'язк ів )
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ДОКУМЕНТИ
238. Приватне акціонерне товариство 

«П ервом айський м еханічний завод» (Частное 
акционерное общ ество «П ервомайский 
механический завод»). Ідентиф ікац ійний  
номер «ю ридичної особи ЛНР» -  61700579. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
окупована територ ія Л уган сько ї області, 
м. П ервом айськ, вул. Правика, буд. 1

239. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Інтерселект». В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб, 
ф ізи чни х  осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код  ю ридичної особи -  39449831. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
03113, Україна, м. Київ, вул. М. Василенка, 

буд. 1, оф іс 308

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) бмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом
8) України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції» (Блокування Інтернет-провайдерами доступу до 
інтернет-ресурсу г іа п .со т .и а )

240. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Сімекс». В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб, 
ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код ю ридичної особи -  31714723. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
85142, Україна, Д онецька  область, 
К остянтин івський  район, село О лександро- 
Калинове, вул. Танкістів , буд. 2

241. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«КОЛСОФТ» ( И МІТЕО Н А Б У ТУ СОМРАІЧУ 
«СОІ_ЗОРТ»). В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб, 
ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код ю ридичної особи -  34241719. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
61052, Україна, Х арківська  область, м. Харків, 
вул. Конєва, буд. 4, б ізнес-центр «Терра»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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242. Акц іонерне товариство «М БК-С»
(Акционерное общ ество «М БК-С »). В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний реєстраційний 
номер -  1067746256016, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7719579870. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 105318, м. М осква, вул. Ібрагімова, 15 
(РФ , 105318, г. М осква, ул. Ибрагимова, 15)

243. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Петро-Хехуа» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Петро-Хзхуа»). В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний реєстраційний 
номер -  1057748084965, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7727551998. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 117393, м. М осква, вул. А кадем іка  
П илю гіна, буд. 22, поверх 19, прим іщ ення 
х и , к ім н . 1-10, 27, 28, 32-34  (Р Ф , 117393, г. 
М осква , ул. А кадем ика  П илю гина, 
дом  22, зта ж  19, помещ ение х и , ком . 1-10, 
27, 28, 32-34)

ДОКУМЕНТИ
1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

245. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Ді Бі Сі Консультантс» (Общество с 
ограниченной ответственностью  «Ди Би Си 
Консультантс»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1117746701368, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7734663357.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 123022, м. М осква, вул. 2-а 
Звенигородська, буд. 13, будова 42, 
поверх 7, прим іщ ення І, к ім н . 27-43  (РФ , 
123022, г. М осква, ул . 2-я Звенигородская, 
дом 13, строение 42, зта ж  7, помещ ение I, 
ком. 27-43)

Три роки 244. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Аконс Про» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «А конс Про»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1169102070543, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9102210701.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія Автономної 
Р еспубл іки Крим , м. С імф ерополь, 
смт А ероф лотське , площ а А еропорту, буд. 12
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ДОКУМЕНТИ
246. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«Будівельна компан ія «КМ -Ц ентр»
(Общ ество с о граниченной ответственностью  
«Строительная компания «КМ -Ц ентр»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1086670036496, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6670232720.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 620026, С вердловська область, 
м. Є катеринбург, вул. Бел інського , 8 6 , 
секція 7, поверх 18, оф іс 1-6 (Р Ф , 620026, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Б елинского , 8 6 , секция 7, з та ж  18, оф ис 
1- 6 )

247. Акц іонерне товариство 
«Волгостальконструкция»  (Акционерное 
общ ество
«Волгостальконструкция»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1025202605383, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5258007761.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Р Ф , 603011, Н и ж ньогород ська  область, 
м. Н іж н ій  Н овгород, проспект Лен іна, 2 (РФ , 
603011, Н иж егородская область, г. Н ижний 
Н овгород, проспект Ленина, 2)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

248. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«М онол ітбуд» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «М онолитстрой»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1141674000830, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
1646038106.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 625023, Тю м енська  область, м. Тюмень, 
вул. Х арківська, буд. 83а, ко рп ус  4, оф іс 312 
(РФ , 625023, Тю м енская область, г. Тю мень, 
ул. Х арьковская, дом 83а, ко рп ус  4, оф ис 312)

249.

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

Публічне акціонерне товариство «НЕФА3» 
(Публичное акционерное общ ество 
«НЕФА3»). В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1020201881116, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
0264004103.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 452680, Республ іка  Баш кортостан, 
м. Н єф тєкам ськ, вул. Янаульська, 3 (РФ , 
452680, Республика Баш кортостан, 
г. Н еф текам ск, ул. Янаульская, 3)

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 меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інш их дозволів, 
одержання (наявність) яких є ум овою  для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи 
зупинення дії спеціальних дозвол ів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами іноземної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ються резидентами 
іноземної держави або д ію ть в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних 
закупівель, товарів, робіт і послуг у  ю ридичних осіб
-  резидентів іноземної держави державної форми 
власності та ю ридичних осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності іноземної держави, а також  
публічних та оборонних закупівель у  інш их суб'єктів 
господарювання, що зд ійсню ю ть продаж  товарів, робіт, 
послуг походженням  з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно із Законом  України «Про 
санкції»;
9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та в ійськових кораблів до 
територіального моря України, її внутр іш ніх вод, портів 
та повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкції згідно із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну 
державу, розм іщ ення валютних цінностей на рахунках і 
вкладах на території іноземної держави;
12) припинення видачі дозволів, л іцензій 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 збільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу
або має вплив на управління ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заходів у  сфері 
екологічного, санітарного, ф ітосанітарного та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення дії торговельних у год, сп ільних проектів 
та промислових програм  у  певних сферах, зокрем а у 
сфері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об 'єкти права 
інтелектуальної власності;
17) інш і санкції, що відповідаю ть принципам їх 
застосування, встановленим Законом  України «Про 
санкції»

Три роки
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ДОКУМЕНТИ
250. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  

«Система Облік». В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб, 
ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код  ю ри дично ї особи -  35757687. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
03191, Україна, м. Київ, вул. Л ятош инсько го , 
буд .1 4 Б

251. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«П роф консульт» . В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб, 
ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код  ю ри дично ї особи -  41359784. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
49000, Україна, Д н іпропетровська  область, 
м. Д н іпро , вул. С ічових Стрільців, буд. 94

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 із Законом України «Про санкції»
(повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
12) припинення видачі дозволів, л іцензій 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, ф ітосанітарного 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус («джейПарус»)», «Система управління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8»)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 із Законом України «Про санкції»
(повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, л іцензій Національного 
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на 
території іноземної держави;
12) припинення видачі дозволів, л іцензій 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, ф ітосанітарного 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Системау правління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус» («джейПарус»)», «Система у правління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8»)

252. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Розумний Сервіс». В ідомості згідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб, 
ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код ю ридичної особи -  41363125. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
93400, Україна, Л уганська  область, 
м. С євєродонецьк, проспект Гвард ійський, 
буд. 2

253. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Смарт АЙ ТІ Сервіс». В ідомості згідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб, 
ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код ю ридичної особи -  41828687. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
87500, Україна, Д онецька  область, 
м. М аріуполь, вул. Італ ійська, буд. 136-А, 
оф іс 304

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 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;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником 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, ф ітосанітарного 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус» («джейПарус»)», «Система управління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8 »)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 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;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником 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, ф ітосанітарного 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус» («джейПарус»)», «Система управління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8 »)
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ДОКУМЕНТИ
254. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«С оф твін». В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб, 
ф ізи чни х  осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код  ю ридичної особи -  41355507. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
03191, Україна, м. Київ, вул. Л ятош инсько го , 
буд. 14 Б

255. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
« Ф ін кс» . В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб, 
ф ізи чни х  осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код  ю ридичної особи -  41371796. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
10001, Ж и то м и р сь ка  область, 
м. Ж ито м и р , вул. Київська, буд. 79

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 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;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником 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, ф ітосанітарного 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус» («джейПарус»)», «Система управління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8 »)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 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;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником 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, ф ітосанітарного 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус» («джейПарус»)», «Система управління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8 »)

256. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Тавр ія -З апоріж ж я» . В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб, 
ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код ю ридичної особи -  41355601. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
69057, Україна, Запор ізька  область, 
м. Запо р іж ж я , вул. Незалежної України, 
буд. 68 А, прим іщ ення 2

257. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Д р ім ком » . В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб, 
ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код ю ридичної особи -  41409913. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
76018, Україна, Івано-Ф ранківська  область, 
м. Іван о-Ф р ан к івськ , вул. Н езалежності, 
буд. 67

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 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;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником 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, ф ітосанітарного 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус» («джейПарус»)», «Система управління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8 »)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 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;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником 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, ф ітосанітарного 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус» («джейПарус»)», «Система управління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8 »)
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ДОКУМЕНТИ
258. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  

«П роєктн і Р іш ення». В ідомості згідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб, 
ф ізи чни х  осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код  ю ридично ї особи -  35757671. 
М ісцезнаходження ю ри дично ї особи:
03191, Україна, м. Київ, 
вул. Л ято ш и нсько го , буд. 14 Б

259. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«АЙ ТІ Сервіс Україна». В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб, 
ф ізи чни х  осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код  ю ридично ї особи -  38473451. 
М ісцезнаходження ю ри дично ї о с о б и :03191, 
Україна, м. Київ, вул. Л ято ш и нсько го , буд.
14 Б

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 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, л іцензій 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус» («джейПарус»)», «Система управління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8»)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 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, л іцензій 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус» («джейПарус»)», «Система управління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8»)

260. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Спец ІТ Проєкт» В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб, 
ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код ю ридичної особи -  41355549. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
03148, Україна, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 
буд. 25

261. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Інновація ЛВ». В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб, 
ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код ю ридичної особи -  41368264. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
79024, Україна, Л ьв івська  область, м. Л ьвів, 
вул. П ромислова, буд. 50/52

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 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;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником 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, ф ітосанітарного 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус» («джейПарус»)», «Система управління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8 »)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 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;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником 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, ф ітосанітарного 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус» («джейПарус»)», «Система управління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8 »)
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ДОКУМЕНТИ
262. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

« Л о гр іс -Інф орм ац ійн і Технології» . В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб, ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів 
та гром адсь ких  ф орм увань України: 
ідентиф ікац ійний  код  ю ридично ї особи -  
41621397.
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
54003, Україна, М икола ївська  область, 
м. М иколаїв, вул. Погранична, буд. 242/22

263. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«ПРОМОДУЛЬ ПІВДЕНЬ». В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб, 
ф ізи чни х  осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код  ю ридичної особи -  41367203. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
65000, Україна, Одеська область, м. Одеса, 
вул. Троїцька, буд. 33А

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 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;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником 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, ф ітосанітарного 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
«Афіна-Сиквел» для бюджетних установ», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для підприємств», «Система 
управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система управління 
бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система управління 
«ІПарус» («джейПарус»)», «Система управління бюджетною 
установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус-Бюджет»)»,
«Комплексна система автоматизації управління бюджетною 
установою «Парус-Бюджет», версія 8», «Комплексна 
система автоматизації управління підприємством «Парус- 
Підприємство», версія 8»)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 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;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником 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, ф ітосанітарного 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус» («джейПарус»)», «Система управління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8 »)

264. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Р івне-Ф інанс» . В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб, 
ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код ю ридичної особи -  41376380. 
М ісцезнаходження ю ри дичної о с о б и :33028, 
Україна, Р івненська область, м. Рівне, вул. 16 
Л ипня , буд. 30

265. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Програма Регіони» . В ідомості згідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб, 
ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код ю ридичної особи -  35757692. 
М ісцезнаходження ю ри дичної о с о б и :02095, 
Україна, м. Київ, вул. Княж ий Затон, буд. 9, 
літер А

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 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;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником 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, ф ітосанітарного 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус» («джейПарус»)», «Система управління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8 »)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 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;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником 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, ф ітосанітарного 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус» («джейПарус»)», «Система управління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8 »)
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ДОКУМЕНТИ
266. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«Скайвест-Експерт». В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб, 
ф ізи чни х  осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код  ю ридичної особи -  41359260. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 46008, 
Україна, Тернопільська  область, м. Тернопіль, 
вул. М едова, буд. 12А, оф іс 1/1

267. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«ВЄСТО». В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб, 
ф ізи чни х  осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код  ю ридичної особи -  41477428. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 73000, 
Україна, Херсонська область, м. Херсон, вул. 
Суворова, буд. 43, кв. 10

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 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;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником 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, ф ітосанітарного 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус» («джейПарус»)», «Система управління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8 »)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 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;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником 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, ф ітосанітарного 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «|ЗоІи(іопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус» («джейПарус»)», «Система управління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8 »)

268. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Інновація Буковина». В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб, 
ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код ю ридичної особи -  38289560. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 69061, 
Україна, Запор ізька  область, м. З апор іж ж я , 
проспект С о б о р н и й ,147

269. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Сіверстар». В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб, 
ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код ю ридичної особи -  41354435. 
М ісцезнаходження ю ри дичної о с о б и :14000, 
Україна, Ч ерн ігівська  область, м. Ч ернігів, 
проспект Перемоги, 62

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 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;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником 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, ф ітосанітарного 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус» («джейПарус»)», «Система управління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8 »)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 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;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником 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, ф ітосанітарного 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус» («джейПарус»)», «Система управління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8 »)
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ДОКУМЕНТИ
270. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«Н ауково-виробнича  Ф ірм а  «Спецінтех- 
П роєкт». В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб, 
ф ізи чни х  осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код  ю ридичної особи -  37643103. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 03049, 
Україна, м. Київ, вул. Туполєва, 6

271. Акц іонерне товариство «Конструкторське  
бюро нав ігац ійних систем» (Акционерное 
общ ество «Конструкторское  бюро 
на ви га ци о нн ьх  систем»). В ідомості згідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700456024, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7725075060.
М ісцезнаходження ю ридичної особи -  РФ, 
121170, м. М осква, вул. Кульнєва, 3, будова 
1, прим іщ ення III, к ім н . 5, 6 (РФ , 121170, 
г. М осква, ул. Кульнева, 3, строение 1, 
помещ ение III, ком . 5, 6 )

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 із Законом України «Про санкції»;
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 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;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником 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, ф ітосанітарного 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) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, 
встановленим Законом України «Про санкції» (Заборона 
здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт
та використання державними органами, підприємствами, 
установами і організаціями України програмних продуктів 
«Система управління підприємством «Афіна», «Система 
зведення та аналізу звітності «Афіна», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна», «Система управління 
підприємством «Афіна-Сиквел», «Система управління 
бюджетною установою «Афіна-Сиквел», «Система 
управління «Афіна-Сиквел» для бюджетних установ»,
«Система управління «Афіна-Сиквел» для підприємств»,
«Система управління підприємством «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління бюджетною установою «ІЗоІиІіопз», «Система 
управління «ІПарус» («джейПарус»)», «Система управління 
бюджетною установою «ІПарус-Бюджет» («джейПарус- 
Бюджет»)», «Комплексна система автоматизації 
управління бюджетною установою «Парус-Бюджет», 
версія 8», «Комплексна система автоматизації управління 
підприємством «Парус-Підприємство», версія 8 »)

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інш их дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою  для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи 
зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  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  інш их суб'єктів 
господарювання, що здійснюю ть продаж товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про 
санкції»;
9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутріш ніх вод, портів 
та повітряних суден до повітряного простору України або 
здійснення посадки на території України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних 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;
13) заборона збільшення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником 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, ф ітосанітарного та 
ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, сп ільних 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»

272. А кціонерне товариство «М інерально- 
х ім ічна  компан ія «Єврохім» (Акционерное 
общ ество «М инерально-хим ическая компания 
«Еврохим»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700002659, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7721230290. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 115054, м. М осква, вул. 
Д уб ін інська , буд. 53, будова 6 (РФ , 115054, г. 
М осква, ул. Д убининская, дом 53, строение 6 )

273. А кціонерне товариство «Н евинном иський 
Азот» (Акционерное общ ество 
« Н евинном ьсский  А зот» ). В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1022603620885, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2 6 3 1 0 1 5 5 6 3 .М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 357107, С тавропольський 
край, м. Н евинном иськ, вул. Н ізяєва, буд.
1 (РФ , 357107, Ставропольский край, г. 
Н евинном ьсск, ул. Низяева, дом  1)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
274. Акц іонерне товариство «Н овом осковська  

акц іонерна компан ія «АЗОТ» (Акционерное 
общ ество «Н овом осковская акционерная 
компания «АЗОТ»). В ідомості згідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027100507378, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7116000066. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 301651, Тульська  область, м. 
Н овом осковськ, вул. Зв 'я зку  , буд. 10 (РФ , 
301651, Тульская область, Н овом осковский  
район, г. Н овом осковск, ул. Связи, дом 10)

275. Акц іонерне товариство «АПАТИТ» 
(Акционерное общ ество «АПАТИТ»). В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний реєстраційний 
номер -  1025100561012, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  5103070023. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ, 
162622, В ологодська  область, м .Ч ереповець, 
ш осе П івнічне, буд. 75 (Р Ф , 162622, 
Вологодская область, г. Череповец, Северное 
шоссе, дом  75)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

276. Д оч ірнє  п ідприєм ство  «Агроцентр Україна». 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб, ф ізи чни х осіб
-  п ідприєм ц ів та гром адських  ф орм увань 
України: ідентиф ікац ійний  код  ю ридично ї 
особи -  33102216. М ісцезнаходження 
ю ридичної особи: 01133, Україна, м. Київ, вул. 
Щ орса, 44

277. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Агроцентр Україна». В ідомості згідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб, 
ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код ю ридичної особи -  41631387. 
М ісцезнаходження ю ри дичної о с о б и :01133, 
Україна, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 44

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
278. Публічне акціонерне товариство «ФОСАГРО» 

(Публичное акционерное общ ество 
«ФОСАГРО»). В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700190572, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7 7 3 6 2 1 6 8 6 9 .М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 119333, м. М осква, проспект 
Л ен ін ськи й , буд. 55/1, будова 1 (Р Ф , 119333, 
г. М осква, проспект Л енинский , дом 55/1, 
строение 1)

279. Публічне акціонерне товариство «Д орогобуж » 
(Публичное акционерное общ ество 
«Д о р о го б уж »). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026700535773, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6704000505. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 215753, Смоленська область, 
м. Д ор о гоб уж , територ ія П ром м айданчик 
ПАТ « Д орогобуж »  (Р Ф , 215753, Смоленская 
область,
г. Д ор о гоб уж , территория П ром площ адка ПАО 
«Д орогоб уж »)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

280. А кціонерне товариство «Об'єднана х ім ічна  
компан ія «УРАЛХІМ » (Акционерное общ ество 
«Обьединенная хим ическая компания 
«УРАЛХИМ »). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1077761874024, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7703647595. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 123112, м. М осква, Пресненська 
набережна, буд. 6 , будова 2 (Р Ф , 123112, г. 
М осква, Пресненская набережная, дом 6 , 
строение 2 )

281. Телеканали «РТР-Планета», інф орм аційний  
канал «Росія-24», які входять до 
структури Ф едерального держ авного  
ун ітарного  п ідприємства  «Всеросійська 
державна телевізійна і рад іомовна 
компан ія» (Телеканаль «РТР-Планета», 
и нф орм ац ионньй  канал «Россия-24», 
ко то рье  входят в структуру Ф едерального 
государственного унитарного  предприятия 
«Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная 
ком пания»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: ідентиф ікац ійний  номер 
платника податків  -  7714072839

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції» (Блокування Інтернет-провайдерами доступу 
до ресурсів, у  том у числі до їх субдоменів , зокрема: 
« г Іг-р Іап е їа .со т» , « гиззіа .іу» , «уезіі.ги», «ІУкиІІига.ги», 
«С ід іІаІгиззіа.Іу»)



3 липня 2021 року, субота, № 127 мм м .икиг іе г.доу.иа  139

ДОКУМЕНТИ
282. Акц іонерне товариство «Національна 

медіа група» (Акционерное общ ество 
«Национальная медиа группа»). В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний реєстраційний 
номер -  1087746152207, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7704676655. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ, 
119034, м. М осква, Пречистенська набережна, 
буд. 13, будова 1 (Р Ф , 119034, г. М осква, 
Пречистенская набережная, дом 13, строение
1)

283. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«М едіа Контент» (Общ ество с ограниченной 
ответственностью  «М едиа Контент»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний реєстрац ійний 
номер -  1117746576056, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7743824265. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ, 
127015, м. М осква, Б умаж ний проїзд , буд.
14, будова 3, поверх 8 , прим іщ ення І, к ім н . 51 
(РФ , 127015,
г. М осква, Б ум а ж ни й  проезд, дом  14, 
строение 3, зта ж  8 , помещ ение І, ком н . 51)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції» (Блокування Інтернет-провайдерами доступу до 
ресурсів, у  том у числі до їх субдоменів, зо кр е м а :» п т -д . 
ги»)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції» (Блокування Інтернет-провайдерами доступу до 
ресурсів, у  том у числі до їх субдоменів, зокрем а :»иЬ с. 
с о т .ги » )

284. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Промедіа» (Общ ество с ограниченной 
ответственностью  «П ромедиа»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102048105, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9102028594.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія Автономної 
Р еспубл іки Крим , м. С імф ерополь, вул. 
Смольна, буд. 25Б, прим іщ ення 4

285. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Наше Радіо» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Наше Радио»). В ідомості 
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний  реєстраційний 
номер -  1027700191243, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7710068609. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 123060, м. М осква, вул. Народного 
Ополчення, буд. 39, корпус 2, поверх 3, 
прим іщ ення 10 (Р Ф , 123060, г. М осква , ул. 
Народного Ополчения, дом  39, ко рп ус  2, зта ж  
3, помещ ение 10)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України 
«Про санкц ії»  (Блокування Інтернет-провайдерами 
доступу до ресурсів, у  том у числі до їх субдоменів, 
зокрем а :»рготеС іа .ги» )

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції» (блокування інтернет-провайдерами доступу до 
ресурсів, у  том у числі до їх субдоменів, зокрем а:»пазІі е. 
ги»)
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286. Акц іонерне товариство «Красноярське
конструкторське  бюро «Іскра» (Акционерное 
общ ество «Красноярское  конструкторское  
бюро «Искра»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1022402130156, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2463029755. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 660028, Красноярський  край, м. 
Красноярськ, вул. Телевізорна, буд. 1 (РФ , 
660028, Красноярский  край, г. Красноярск, у л , 
Телевизорная, дом 1)

287. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«С пецВ ійськС ервіс» (Общество с 
о граниченной ответственностью  
«СпецВоенСервис»). В ідомості згідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1133023001462, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
3023006075. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 416130, А страханська область, 
Н арим анівський  район, с. Солянка, вул. 
Енергетична, буд. 1, літер А (Р Ф , 416130, 
Астраханская область, Н арим ановский район, 
с. Солянка, ул. ^нергетическая, дом 1, литер 
А)

ДОКУМЕНТИ
1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

288. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«К-Телеком » (Общество с ограниченной 
ответственностью  «К-Телеком »). В ідомості 
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний  реєстраційний 
номер -  1142308006917, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  2308210371. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ, 
350089, Краснодарський  край, м. Краснодар, 
проспект Ч екістів , буд. 33, 2 (РФ , 350089, 
Краснодарский  край, г. Краснодар, проспект 
Чекистов, 33, 2)

Три роки 289. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Лабораторія ППШ » (Общество с 
ограниченной ответственностью  
«Лаборатория П П Ш »). В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027810338599, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7826144619. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 199178, м. Санкт-Петербург, 
набережна Р іки См олєнки, буд. 25, л ітер А, 
оф іс 313 (РФ , 199178, г. Санкт-Петербург, 
набережная Реки Смоленки, дом  25, литер А, 
оф ис 313)
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ДОКУМЕНТИ
290. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«Н ауково-Техн ічний Центр Протей» (Общество 
с ограниченной ответственностью  «Научно- 
Технический Центр П ротей»). В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний державний реєстраційний 
номер -  1027809185227, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7825483961. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ, 
197183, м. С анкт-Петербург, Л ипова  алея, буд. 
9, літер А, прим іщ ення 21Н, к ім н . 523 (РФ, 
197183, г. С анкт-Петербург, Липовая Аллея, 
дом 9, литер А, помещ ение 21Н, ком . 523)

291. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«М едіа інновейш н груп». В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром ю ри дични х осіб, 
ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів  та гром адських 
ф орм увань України: ідентиф ікац ійний  
код  ю ридичної особи -  38557136. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 04073, 
Україна, м. Київ, провулок К урен івський , 
б у д .15

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрем а, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів  на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких  знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закупівель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з інозем ної 
держ ави, до яко ї застосовано санкц ії з гідно  із  Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обм еження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ій сько ви х кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі гот івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, п ідприємств, у  яки х  резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і б ільш е в ідсоткам и статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних у го д , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрем а, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів  на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких  знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закупівель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з інозем ної 
держ ави, до яко ї застосовано санкц ії згідно  із  Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обм еження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ій сько ви х кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі гот івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, п ідприємств, у  яки х  резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і б ільш е в ідсоткам и статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних у го д , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

292. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Український бізнес портал». В ідомості 
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб, ф ізи чни х осіб -  п ідприєм ц ів 
та гром адських  ф орм увань України: 
ідентиф ікац ійний  код  ю ридичної особи -  
35084964. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: 01054, Україна, м. Київ, вул. 
Т ургенєвська, буд. 30

293. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Севенергозбут» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «С евзнергосбьіт»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1169204054139, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9201515119. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: тимчасово окупована територія 
А втоном ної Республ іки Крим , 299014, 
м. Севастополь, вул. Р ибаків , буд. 7

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
294. Ф едеральне державне унітарне п ідприємство 

«Головний рад іочастотний центр» 
(Ф едеральное государственное унитарное 
предприятие «Главньїй радиочастотньїй 
центр»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027739334479, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7706228218. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 115114, м. М осква, Дербеневська 
набережна, буд. 7, будова 15 (Р Ф , 115114, г. 
М осква , Дербеневская набережная, дом 7, 
строние 15)

295. Ф едеральне державне унітарне п ідприємство 
«Ордена Трудового Червоного Прапора 
рос ійський  науково-досл ідний  інститут радіо 
імені М .Й .Кривош єєва» (Ф едеральное 
государственное унитарное предприятие 
«Ордена Трудового Красного  Знамени 
российский  научно-исследовательский 
институт радио 
имени М .И .Кривош еева»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700120766, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7709025230. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 105064, м. М осква, вул. Казакова, 
буд. 16 (РФ , 105064, г. М осква, ул. Казакова, 
дом  16)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

296. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«АРД Сатком Сервіс» (Общество с 
ограниченной ответственностью  «АРД 
Сатком Сервис»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700144130, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7 7 3 1 1 7 7 5 8 1 .М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 121359, м. М осква, 
вул. Партизанська, буд. 40 (РФ , 121359, 
г. М осква, ул. П артизанская, дом 40)

297. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«РусІнтеКо» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «РусИ нтеКо»). В ідомості 
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний  реєстраційний 
номер -  1062308034590, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  2308125180. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ, 
350015, Краснодарський  край, м. Краснодар, 
вул. Н овокузнєчна, буд. 39 (Р Ф , 350015, 
Краснодарский  край, г. Краснодар ,ул . 
Н овокузнечная, дом 39)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
298. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«Алмаз-Антей Телекомунікац ії»  (Общество 
с ограниченной ответственностью  «Алмаз- 
Антей Т елеком м уникации»). В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1037701007618, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7701324782. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ , 105082, м. М осква , вул. Велика 
Пош това, буд. 22, будова 7 (Р Ф , 105082, 
г. М осква, ул. Большая Почтовая, дом  22, 
строение 7)

299. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Лідер буд» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Лидер строй»). В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний державний реєстраційний 
номер -  1167746316627, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7743148426. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ, 
125212, м. М осква, вул. Виборзька, буд. 16, 
будова 1, оф іс 411а (Р Ф , 125212, г. М осква, 
ул. Вьіборгская, дом 16, строение 1, оф ис 
411а)

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрем а, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів  на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких  знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закупівель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з інозем ної 
держ ави, до яко ї застосовано санкц ії з гідно  із  Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обм еження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ій сько ви х кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі гот івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, п ідприємств, у  яки х  резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і б ільш е в ідсоткам и статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних у го д , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрем а, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів  на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких  знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закупівель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з інозем ної 
держ ави, до яко ї застосовано санкц ії з гідно  із  Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обм еження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ій сько ви х кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі гот івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, п ідприємств, у  яки х  резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і б ільш е в ідсоткам и статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних у го д , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

300. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«ПРОЄКТ» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «ПРОЕКТ»). В ідомості 
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний  реєстраційний 
номер -  1123850038344, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  3811160089. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ, 
664007, Іркутська  область, м. Іркутськ, 
вул. Горна, буд. 24, оф іс 305 (Р Ф , 664007, 
Иркутская область, г. И ркутск, ул. Горная, дом 
24, оф ис 305)

301. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Альфател» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Альф ател»). В ідомості 
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний  реєстраційний 
номер -  1177746140010, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  9717054341. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ, 
129626, м. М осква, провулок Кулаков, буд.
9а, будова 1, поверх 3, к ім н . 5 (Р Ф , 129626, г. 
М осква, переулок Кулаков, дом 9а, строение 
1, зта ж  3, ком . 5)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
302. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«АСЗ» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «АСЗ»). В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1047796866787, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7714577325. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 129344, м. М осква, вул. Іскри, 
буд. 17А, будова 2, поверх 1, к ім ната 7 (РФ, 
129344, г. М осква, ул . И скрь і , дом  17А, 
строение 2, зта ж  1, комната 7)

303. Д ерж авне п ідприємство  «Луганський  
авіаційний ремонтний завод» 
(Государственное предприятие «Луганский  
а виационньй  рем онтньй  завод»). В ідомості 
з г ідно  з «реєстром  п ідприємств та організацій  
Л НР»: ідентиф ікац ійний  номер платника 
податків  -  61115556. М ісцезнаходження 
ю ридично ї особи :ти м ча со во  окупована 
територ ія Л уган сько ї обл., 
м. Л уганськ, вул. Гостра М огила, 180

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

304. А кціонерне товариство «Авіа ФЕД-Сервіс» 
(Акционерное общ ество «Авиа Ф ^ Д - 
Сервис»). В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027739037160, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7 7 1 0 0 2 3 3 3 3 .М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 143500, М о ско вська  область, 
м. Істра, площ а Революції, буд. 6 (РФ , 
143500, М осковская обл., г. Истра, площ адь 
Революции, дом 6)

305. Публічне акціонерне товариство «Перша 
вантажна компан ія»  (Публичное 
акционерное общ ество «Первая грузовая 
ком пания»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1137746982856, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7725806898. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 105066, м. М осква, вул. 
Н оворязанська, буд. 24 (Р Ф , 105066, г. 
М осква, ул. Новорязанская, дом  24)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  і Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
306.

307.

308.

309.

310.

Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Ки ївська  вагонна компан ія». В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб, ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів 
та гром адсь ких  ф орм увань України: 
ідентиф ікац ійний  код  ю ридично ї особи -  
35839738. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 
буд. 34

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб 
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкції» (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

Акц іонерне товариство «Капітал» 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права
(Акционерное общ ество «Капитал»). В ідомості особи користуватися та розпорядж атися належним  їй

Три роки

майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний реєстраційний 
номер -  1027703007452, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7703354743,
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ,
123100, м. М осква, вул. Велика Грузинська, 
буд. 30А, будова 1, прим іщ ення 218 (РФ ,
123056, г. М осква, ул . Большая Грузинская, 
дом  30А, строение 1, помещ ение 218)

Акц іонерне товариство «Хвиля Резорт 
енд Спа» (Акционерное общ ество «Волна 
Резорт знд  Спа»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1022302715214, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2 3 1 7 0 1 1 0 5 1 .М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 354364, Р остовська  область, 
м. Р остов-на-Д ону, вул. М осковська , буд.
43/13, прим іщ ення 4 (Р Ф , 344008, Ростовская 
область, г. Ростов-на-Д ону, ул. М осковская, 
дом  43/13, 
помещ ение 4)

Акц іонерне товариство «Центр суднорем онту 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
«Звьоздочка»  (Акционерное общ ество «Центр особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
судоремонта «Звездочка»). В ідомості з г ідно  з майном;

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

Три роки

311.

Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1082902002677, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2 9 0 2 0 6 0 3 6 1 .М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 164509, А рхангельська  область, 
м. Сєвєродвинськ, про їзд  М аш инобуд івників , 
12 (РФ , 164509, А рхангельская область, г. 
Северодвинск, проезд М аш иностроителей, 12)

Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Вугільні технології»  (общ ество с 
о граниченной ответственностью  «Угольньїе 
технологии»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1146164002621, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6 1 6 4 3 1 8 1 2 1 .М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 344038, Ростовская область, м. 
Ростов -на-Д ону, Автомобільний  провулок, 
буд. 25, оф іс 13, 14 (Р Ф , 344038, Ростовская 
область, г. Ростов-на-Д ону, А втом обильньїй 
переулок, дом . 25, оф ис 13, 14)

Акц іонерне товариство «В ійськово- 
промислова  корпорац ія «Н ауково-виробниче 
об'єднання маш инобудування» (Акционерное 
общ ество «В оенно-пром ьішленная 
корпорация «Н аучно-производственное 
обьединение м аш иностроения»). Відомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний реєстраційний 
номер -  1075012001492, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  5012039795. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ, 
143966, М о ско вська  область, м. Реутов, 
вул. Гагаріна, 33 (РФ , 143966, М осковская 
область, г. Реутов, ул . Гагарина, 33)

2 ) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Холдинг охоронних структур «Вовк» 
(Общество с о граниченной ответственностью  
«Холдинг охранньїх  структур «Волк»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний реєстраційний 
номер -  1127746179153, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7736640919. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ, 
119261, м. М осква, вул. П анф ьорова, 18 (РФ , 
119261, г. М осква, ул . Панф ерова, 18)

А кціонерне товариство «Східгазпром» 
(Акционерное общ ество «В остокгазпром »). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027000855111, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7017005296. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 634009, Т ом ська  область, м. 
Том ськ, вул. Велика П ідгірна, 73 (РФ , 634009, 
Томская область, г. Т ом ск, ул. Большая 
Подгорная, 73)

Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
об'єднання збуту «П сковнаф топродукт»  
(Общество с ограниченной 
ответственностью  сбьітовое обьединение 
«П сковнеф тепродукт»). В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026000970049, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6027042337. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 180000, П сковська  область, 
м. П сков, проспект О ктябрьський , 4 (РФ , 
180000, П сковская область, г. П сков, проспект 
О ктябрьский, 4)

А кціонерне товариство «Газпром закупки»  
(Акционерное общ ество «Газпром 
закупки » ). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1022401804820, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2460040655. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 191028, м. С анкт-Петербург, вул. 
Ф урш татська , буд. 10, л ітер Б, о ф іс  12 (РФ , 
191028, г. С анкт-Петербург, ул. Ф урш татская, 
дом 10, литер Б, оф ис 12)

А кціонерне товариство «РН Х олдинг» 
(Акционерное общ ество «РН Холдинг»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1047200153770, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7225004092. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 125284, м. М осква, вул. Бігова, 
б у д .3, будова 1, прим іщ ення 17А-31, поверх 
17 (РФ , 12584, г. М осква, ул. Беговая, дом 3, 
строение 1, помещ ения 17А-31, з та ж  17)

Публічне акціонерне товариство «Наф това 
компан ія «Роснаф та» (Публичное 
акционерное общ ество «Неф тяная компания 
«Роснеф ть»). В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700043502, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7706107510. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 115035, м. М осква, С оф ійська 
набережна, 26/1 (Р Ф , 115035, г. М осква, 
Соф иевская набережная, 26/1)

М осковська  ф іл ія П ублічного акц іонерного  
товариства «Газпром  нафта» (М осковский  
ф илиал П убличного акционерного  общества

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;

Три роки

«Газпром неф ть»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обм еження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1025501701686, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5504036333. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 190000, м. С анкт-Петербург, вул. 
Пош тамтська, буд. 3 -5 , літер А, ч. прим іщ ення 
1Н, каб. 2401 (Р Ф , 190000, г. С анкт-П етербург, 
ул. Почтамтская, дом  3-5 , литер А, ч. 
помещ ение 1Н, каб. 2401)

А кціонерне товариство «Сургутнаф тагазбанк» 
(Акционерное общ ество 
«С ургутнеф тегазбанк»). В ідомості з г ідно  з

3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;

Три роки

Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 2) обм еження торговельних операцій;

321.

Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1028600001792, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
8602190258. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 628404, Х анти-М ансійський  
автономний окру г -  Ю гра, м. Сургут, вул. 
Григорія К укуєвиц ько го , буд. 19 (Р Ф , 628404, 
Хантьі-М ан си й ски й  а втоном ний  окру г -  Югра, 
г. Сургут, ул . Григория К укуевицко го , дом 19)

Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Об'єднання збуту «Тверьнаф топродукт» 
(Общество с ограниченной 
ответственностью  «Сбьітовое обьединение 
«Тверьнеф тепродукт»). В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026900510647, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6905041501. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 170100, Тверська область, 
м. Твер, вул. Н овоторзька, 6 (Р Ф , 170100, 
Тверская область, г. Тверь, 
ул. Н овоторж ская, 6 )

В ідкрите акціонерне товариство «Совхоз 
«Червиш евський» (О ткрьітое акционерное 
общ ество «Совхоз «Червиш евский»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027200789142, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7224019466. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 625519, Тю м енська  область, 
Тю м енський  район, с. Червишево, 
вул. Радянська, 81 (РФ , 625519, Тю менская 
область, Тю м енский  район, с. Червишево, 
ул. Советская, 81)

3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки
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322. Акц іонерне товариство «Група страхових 1) блокування актив ів  - тимчасове обм еження права Три роки 

ком пан ій  «Ю горія» (Акционерное особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
общ ество «Группа стр а хо вьх  ком паний майном;
«Ю гория»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обмеження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання вивед енню капіталів за  м еж і У к раїни
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1048600005728,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
8 6 0 1 0 2 3 5 6 8 .М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 628011, Х анти-М ансійський
автономний окру г -  Ю гра, м. Ханти-
М ансійськ, вул. Ком сом ольська , 61 (РФ ,
628011, Х ан ть -М ан си й ски й  авто но м н ьй  окру г
-  Ю гра, г. Х ан ть -М ан си й ск, 
ул. Ком сом ольская, 61)

323. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«С ургутмеблі» (Общество с ограниченной особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ответственностью  «С ургутмебель»). В ідомості майном;
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром  2) обмеження торговельних операцій; 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 3) запоб ігання вивед енню капіталів за  м еж і У к раїни
основний держ авний реєстраційний 
номер -  1028601679688, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  8617013396.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ,
628450, Х анти -М ансійський  автономний округ
-  Ю гра, С ургутський  район, см т Барсово, 
територ ія Східна промислова, 1, 2 (РФ ,
6 2 8 4 5 0 ,Х ан ть -М ан си й ски й  а втоном ньй  
о кр у г -  Ю гра, С ургутский  район, п гт  Барсово, 
территория Восточная пром ьш ленная, 1, 2)

324. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром  інф орм » (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
инф орм »). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обмеження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання вивед енню капіталів за  м еж і У к раїни
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1097746469303,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7 7 2 7 6 9 6 1 0 4 .М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 117447, м. М осква, вул.
Велика Ч ерьом уш кінська, буд. 13, будова 
3 (Р Ф , 117447, г. М осква, ул. Большая 
Ч еремуш кинская, дом 13, строение 3)

325. Акц іонерне товариство «Ямалгазінвест» 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
(Акционерное общ ество «Ямалгазинвест»). особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  майном;
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї 2) обмеження торговельних операцій;
Федерації: основний держ авний  3) запоб ігання вивед енню капіталів за  м еж і У к раїни
реєстрац ійний номер -  1027700154261,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7728149400. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 108810, м. М осква, поселення
Сосенське, селище Газопровід, буд. 101,
ко рп ус  4, прим іщ ення 223 (Р Ф , 108810,
г. М осква, поселение Сосенское, поселок
Газопровод, дом 101, корпус 4, помещ ение
223)

326. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Лазурна» (Общество с о граниченной особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ответственностью  «Лазурная»). В ідомості майном;
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром  2) обмеження торговельних операцій; 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 3) запоб ігання вивед енню капіталів за  м еж і У к раїни
основний держ авний реєстраційний 
номер -  1132367004989, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  2319070831.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ,
354024, Краснодарський  край, м. Сочі, 
проспект Курортний  (Хостинський  район), 103 
(РФ , 354024, Краснодарский  край, г. Сочи, 
проспект К ур о р тньй  (Хостинский  район), 103)

327. «Роснаф та трейд л ім ітед»  (ВОЗМЕРЇ ЇВ Д О Е  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
и М Н ЕО), основний державний реєстрац ійний особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
номер -  С122790, податковий номер -  майном;
НЕ122790. М ісцезнаходження ю ри дичної 2) обмеження т ° р г° вельних операцій;
особи: 2001, К іпр , м. Л ейкосія , вул. Есперідес, 3) запоб ігання вивед енню капіталів за  м еж і У к раїни
буд. 5, 3 поверх (ЕзрегісІоп, Езрегійез ВиіІсІіпд,
5, 3 (Іоог)

328. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром  газонаф топродукт холдинг»  особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
(Общ ество с о граниченной ответственностью  майном;
«Газпром  газонеф тепродукт холд инг» ). 2) обмеження торговельних операцій;
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  3) запоб ігання вивед енню капіталів за  м еж і У к раїни
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської
Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1113926004422,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
3906229324. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 194044, м. Санкт-Петербург,
проспект Великий С ампсоніївський, буд.
60, л ітер А, прим іщ ення 2-Н  № 642, 643 
(РФ , 194044, г. С анкт-Петербург, проспект 
Больш ой С ампсониевский, дом  60, литер А, 
помещ ение 2-Н  № 642, 643)

329. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром  Видобування Іркутськ»  (Общество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
с ограниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Д о б ь ч а  И ркутск» ). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обмеження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання вивед енню капіталів за  м еж і У к раїни
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1073812008731,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
3 8 1 2 1 0 0 6 4 6 .М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 664011, Ір кутська  область,
м. Ір кутськ, вул. Н ижня Набережна, 14 (РФ,
664011, И ркутская область, г. И ркутск, 
ул. Н ижняя Набережная, 14)

330 Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром  Видобування Краснодар» (Общество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
с о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Д о б ь ч а  Краснодар»). В ідомості з г ідно  з 2) обмеження торговельних операцій;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1022301190471,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
2308065678. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 350063, Краснодарський  край,
м. Краснодар, вул. Кубанська Набережна,
буд. 62 (РФ , 350063, Краснодарский  край, г.
Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 
дом  62)

331. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром Геологорозв ідка»  (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ограниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Геологоразведка»). В ідомості з г ідно  з 2) обм еження торговельних операцій;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 3) запоб ігання вивед енню капіталів за  м еж і У к раїни
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1042401809560,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
2460066149. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 625000, Тю м енська  область,
м. Тю мень, вул. Герцена, 70 (Р Ф , 625000,
Тю менская область, г. Тю мень, ул. Герцена,
70)

332. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром Видобування Кузнецьк»  (Общество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
с о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Д о б ь ч а  Кузнецк» ). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обм еження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання вивед енню капіталів за  м еж і У к раїни
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1024201465551,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
4 2 1 6 0 0 0 0 3 2 .М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 650000, Кем еровська  область -
Кузбас, м. Кемерово, проспект Радянський,
буд. 32, прим іщ ення 46 (РФ , 650000,
Кемеровская область -  Кузбасс, г. Кемерово, 
проспект Советский, дом  32, помещ ение 46)

333. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром Видобування Надим» (Общество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
с о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Д о б ь ч а  Н адьм »). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обм еження торговельних операцій; 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання вивед енню капіталів за  м еж і У к раїни
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1028900578080, 
ідентиф ікац ійний  номер платників  податків
-  8903019871. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 629736, Я мало-Ненецький 
автономний окру г, м. Надим, вул. Звєрєва, 1 
(РФ , 629736, Я м ало-Н енецкий автоном ньй  
округ, г. Н адьм , ул. Зверева, 1)

334. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром Видобування Н оябрьськ» (Общество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
с о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Д о б ь ч а  Н оябрьск»). В ідомості з г ідно  з 2) обм еження торговельних операцій;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 3) запоб ігання вивед енню капіталів за  м еж і У к раїни 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1028900706647, 
ідентиф ікац ійний  номер платників  податків
-  8905026850. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 629806, Я мало-Ненецький 
автономний окру г, м. Н оябрськ, вул.
Р еспубл іки, буд. 20 (Р Ф , 629806, Ямало- 
Ненецкий а втоном ньй  окру г, г. Н оябрьск, ул.
Республики, дом  20)

335. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром Видобування Уренгой» (Общество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
с о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Д о б ь ч а  У ренгой»). В ідомості згідно  з Єдиним 2) обм еження торговельних операцій; 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання вивед енню капіталів за  м еж і У к раїни
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1028900628932, 
ідентиф ікац ійний  номер платників  податків
-  8904034784. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 629307, Я мало-Ненецький 
автономний окру г, м. Новий Уренгой , вул.
Зал ізнична, буд. 8 (Р Ф , 629307, Ямало- 
Ненецкий а втоном ньй  окру г, г. Н овьй  
Уренгой, ул. Ж елезнодорож ная, дом 8 )

336. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром Видобування Ямбург» (Общество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
с о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Д о б ь ч а  Я м бург»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обм еження торговельних операцій; 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання вивед енню капіталів за  м еж і У к раїни
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1028900624576, 
ідентиф ікац ійний  номер платників  податків
-  8904034777. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 629306, Я мало-Ненецький 
автономний окру г, м. Новий Уренгой , вул.
Геологорозв ідників , 9 (РФ , 629306, Ямало- 
Ненецкий а втоном ньй  окру г, г. Н овьй  
У р е н го й ,ул .Ге о л о го ра зве д чи ко в , 9)

337. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром Енерго» (Общ ество с о граниченной особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ответственностью  «Газпром  ^не р го » ). майном;
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  2) обм еження торговельних операцій;
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї 3) запоб ігання вивед енню капіталів за  м еж і У к раїни
Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1027739841370,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7736186950. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 119311, м. М осква, вул.
Буд івельників , 8 , 1 (РФ , 119311, г. М осква , ул.
Строителей, 8 , 1)

338. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром Газнагляд» (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ограниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Газнадзор»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обм еження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання вивед енню капіталів за  м еж і У к раїни
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1027700528019,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7740000051. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 117418, м. М осква, вул.
Н овочерьом уш кінська , буд. 65 (Р Ф , 117418, г.
М осква, ул. Н овочерем уш кинская , дом 65)

339. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром Газобезпека» (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ограниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Газобезопасность»). В ідомості з г ідно  з 2) обм еження торговельних операцій;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 3) запоб ігання вивед енню капіталів за  м еж і У к раїни
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1025000658187,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
5003028148. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 108814, м. М осква, поселення
Сосенське, селище Газопровід, буд. 101,
корпус 5 (Р Ф , 108814, г. М осква, поселение
Сосенское, поселок Газопровод, дом 101,
корпус 5)
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ДОКУМЕНТИ
340. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обм еження права Три роки 

«Газпром  Капітал» (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належ ним  їй 
о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Капитал»). В ідомості згідно  з Єдиним 2) обмеження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання вивед енню капіталів за м еж і У к раїни
Р ос ійсько ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1087746212388,
ідентиф ікац ійний  номер платників  податків
-  7 7 2 6 5 8 8 5 4 7 .М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 194044, м. Санкт-Петербург,
проспект Великий С ампсоніївський, буд.
60, л ітер А, прим іщ ення 2 -9Н , к ім н . 1061 
(Р Ф , 194044, г. С анкт-Петербург, проспект 
Больш ой С ампсониевский, дом 60, литер А, 
помещ ение 2 -9Н , ком. 1061)

341. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обм еження права Три роки 
«Газпром  Ком плектація» (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належ ним  їй 
о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Ком плектация»). В ідомості згідно  з Єдиним 2) обмеження т ° р г° вельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання вивед енню капіталів за м еж і У к раїни
Р ос ійсько ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1027700501113,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7740000044. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 196105, м. Санкт-Петербург,
проспект М оско вськи й , буд. 1 3 9 ,корпус
1, будова 1, прим іщ ення 1-Н (ч.п . 231)
(Р Ф , 196105, г. С анкт-Петербург, проспект 
М о ско вски й , д о м 139, ко рпус  1, строение 1, 
помещ ение 1-Н (ч.п. 231)

342. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обм еження права Три роки 
«Газпром  М іж регіонгаз»  (Общ ество с особи користуватися та розпорядж атися належ ним  їй 
о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
М еж регионгаз»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обмеження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання вивед енню капіталів за м еж і У к раїни
Р ос ійсько ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1025000653930,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
5 0 0 3 0 2 1 3 1 1 .М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 197110, м. С анкт-Петербург, вул.
Адм ірала Лазарєва, буд. 24, л ітер А (РФ ,
197110, г. С анкт-Петербург, ул. Адмирала 
Лазарева, дом  24, литер А)

343. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обм еження права Три роки 
«Газпром  переробка» (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належ ним  їй 
о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
переработка»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обмеження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання вивед енню капіталів за м еж і У к раїни
Р ос ійсько ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1071102001651,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
1 1 0 2 0 5 4 9 9 1 .М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 194044, м. С анкт-Петербург, вул.
Смолячкова, 6 , корп ус 1, будова 1, оф іс 
901 (Р Ф , 194044, г. С анкт-Петербург, ул.
Смолячкова, 6 , корп ус 1, строение 1, оф ис 
901)

344. Акц іонерне  товариство «Газпром  промгаз» 1) блокування актив ів  -  тимчасове обм еження права Три роки 
(Акционерное общ ество «Газпром  особи користуватися та розпорядж атися належ ним  їй 
пром газ»). В ідомості з г ідно  з Єдиним майном;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 2) обмеження торговельних операцій;
Р ос ійсько ї Федерації: основний держ авний 3) запоб ігання виведенню капіталів за м еж і України
реєстрац ійний номер -  1027700174061,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7734034550. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 117630, м. М осква, М ун іципальний
о кр у г О бручевський, вул. О бручевська, буд.
27, к. 2, прим іщ ення 602 (РФ , 117630, г.
М осква , М униципальньй  о кру г Обручевский, 
ул . Обручева, дом 27, к. 2, помещ ение 602)

345. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обм еження права Три роки 
«Газпром  персонал» (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належ ним  їй 
о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
персонал»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обмеження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання вивед енню капіталів за м еж і У к раїни
Р ос ійсько ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  5117746041860,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7 7 2 8 7 9 4 1 6 8 .М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 117420, м. М осква, вул.
Н амьоткіна, буд. 16 (Р Ф , 117420, г. М осква, 
ул . Наметкина, дом  16)

346. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обм еження права Три роки 
«Газпром  М іж народн і Проекти» (Общество особи користуватися та розпорядж атися належ ним  їй
с ограниченной ответственностью  «Газпром майном;
М еж дународнье  п р о е кти » ). В ідомості з г ідно  з 2) обмеження торговельних операцій;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню капіталів за м еж і України
Р ос ійсько ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1023801016887,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
3 8 0 8 0 6 9 9 1 5 .М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 196128, м. С анкт-Петербург, вул.
Варш авська, буд. 3, ко рпус  2, л ітер А (РФ ,
196128, г. С анкт-Петербург, ул. Варшавская, 
дом  3, ко рп ус  2, литер А)

347. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обм еження права Три роки 
«Газпром  Соцінвест» (Общ ество с особи користуватися та розпорядж атися належ ним  їй 
о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
С оцинвест»). В ідомості згідно  з Єдиним 2) обмеження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання вивед енню капіталів за м еж і У к раїни
Р ос ійсько ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1037700253470,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7 7 3 6 0 7 7 4 1 4 .М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 197022, м. Санкт-Петербург,
А птекарська  набережна, буд. 20, літер А, 
поверх 4 (Р Ф , 197022, г. Санкт-Петербург,
А птекарская набережная, дом  20, литер А, 
зта ж  4)

348. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обм еження права Три роки 
«Газпром  Телеком» (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належ ним  їй 
о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Телеком»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обмеження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання вивед енню капіталів за м еж і У к раїни
Р ос ійсько ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1027739411457,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7740000020. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 117420, м. М осква, вул.
Н амьоткіна, буд. 16 (Р Ф , 117420, г. М осква, 
ул . Наметкина, дом  16)

349. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром Трансгаз Казань» (Общ ество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ограниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Трансгаз Казань»). В ідомості згідно  з Єдиним 2) обм еження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1021603624921,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
1600000036. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 420073, Республ іка  Татарстан, м.
Казань, вул. Аделя Кутуя, 41 (Р Ф , 420073,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя 
Кутуя, 41)

350. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром Трансгаз Краснодар» (Общество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
с о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Трансгаз Краснодар»). В ідомості з г ідно  з 2) обм еження торговельних операцій;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1072308003063,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
2308128945. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 350051, Краснодарський  край,
м. Краснодар, вул. ім. Д зер ж и нсь ко го , дом
36 (РФ , 350051, Краснодарский  край, г.
Краснодар, ул. им. Д зе р ж и нско го , буд. 36)

351. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром трансгаз М ахачкала» (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ограниченной ответственностью  «Газпром  майном;
трансгаз М ахачкала»). В ідомості з г ідно  з 2) обм еження торговельних операцій;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1020502628486,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
0500000136. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 367030, Республ іка  Дагестан, м.
М ахачкала, тупик 3 -й  Хаджи Булача, буд.
13 (РФ , 367030, Республика Дагестан, г.
М ахачкала, тупик 3 -й  Хаджи Булача, дом 13)

352. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром Трансгаз Н иж ній  Н овгород» особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
(Общество с о граниченной ответственностью  майном;
«Газпром Трансгаз Н иж ний Н овгород»). 2) обм еження торговельних операцій;
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської
Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1025203016332,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
5260080007. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 603950, Н иж ньогород ська  область,
м. Н иж ній  Новгород, вул. Звездинка, 11 (РФ ,
603000, Н иж егородская область, г. Н ижний 
Новгород, ул. Звездинка , 11)

353. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром Трансгаз Самара» (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ограниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Трансгаз Самара»). В ідомості згідно  з 2) обм еження торговельних операцій;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1026300956505,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
6 3 1 5 0 0 0 2 9 1 .М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 443068, Самарська область, м.
Самара, вул. Ново-Садова, 106 А, будова 1 
(РФ , 443068, Самарская область, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 106 А, строение 1)

354. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром Трансгаз С анкт-Петербург» особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
(Общество с о граниченной ответственностью  майном;
«Газпром Трансгаз Санкт-П етербург»). 2) обм еження торговельних операцій;
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської
Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1027804862755,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7805018099. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 196128, м. Санкт-Петербург,
М ун іципальний о кр у г М о ско вська  застава, 
вул. Варш авська, буд. 3, к. 2, літер Б (РФ ,
196128, г. С анкт-Петербург, М униципальньй  
о кру г М осковская застава, ул. Варшавская, 
дом 3, к. 2, литер Б)

355. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром Трансгаз Саратов» (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ограниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Трансгаз Саратов»). В ідомості з г ідно  з 2) обм еження торговельних операцій;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1026403049815,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
6453010110. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 410052, Саратовська область, м.
Саратов, проспект ім . 50 років  Ж овтня , буд.
118А, будова 1 (РФ , 410052, Саратовская 
область, г. Саратов, проспект им. 50 лет 
Октября, дом 118А, строение 1)

356. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром Трансгаз Ставрополь» (Общество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
с о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Трансгаз Ставрополь»). В ідомості з г ідно  з 2) обм еження торговельних операцій;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1022601940613,
ідентиф ікац іний  номер платника податків  -
2636032629. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 355035, Ставропольський край,
м. Ставрополь, проспект О ктябрської
революції, буд. 6 (Р Ф , 355035,
Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект 
О ктябрьской револю ции, дом 6)

357. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газпром Трансгаз Сургут» (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ограниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Трансгаз Сургут»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обм еження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1028601679314,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
8617002073. М ісце знаходж ення ю ридичної
особи: РФ, 628408, Х анти-М ансійський
автономний окру г -  Ю гра, м. Сургут,
вул. Ун іверситетська, буд. 1 (Р Ф , 628408,
Х анть -М ан си й ски й  а втоном ний  окру г -  Югра, 
г. Сургут, ул. Университетская, дом 1)
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358. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 

«Газпром  Трансгаз Том ськ»  (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Трансгаз Том ск»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обмеження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1027000862954,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7017005289. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 634029, Т ом ська  область,
м. Т ом ськ, проспект Ф рунзе , 9 (РФ , 634029,
Т омская область, г. Томск, 
проспект Ф рунзе , 9)

359. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
«Газпром  Трансгаз Уф а» (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Трансгаз Уф а»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обмеження т ° р г° вельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1020202861821,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
0276053659. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 450054, Республ іка  Баш кортостан,
м. Уф а, вул. Р іхарда Зорге, 59 (Р Ф , 450054,
Республика Баш кортостан, г. Уф а, ул. Рихарда 
Зорге, 59)

360. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
«Газпром  Трансгаз Ухта» (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Трансгаз Ухта»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обмеження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1021100731190,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
1 1 0 2 0 2 4 4 6 8 .М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 169300, Республ іка  Ком і,
м. Ухта, набережна Газовиків , буд. 10/1 (РФ ,
169300, Республика Ком и, г. Ухта, набережная 
Газовиков, дом 10/1)

361. Товариство з обмеженою відповідальністю 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
«Газпром Трансгаз Волгоград» (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ограниченной ответственностью «Газпром майном;
Трансгаз Волгоград»). Відомості згідно з Єдиним 2) обмеження торговельних операцій;
державним реєстром юридичних осіб Російської 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і У кр а іни
Федерації: основний державний реєстраційний
номер -  1023403849182, ідентиф ікаційний
номер платника податків -  3445042160.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ,
400074, Волгоградська область, м. Волгоград, 
вул. Робітничо-Селянська, буд. 58 (РФ , 400074,
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рабоче- 
Крестьянская, дом 58)

362. Товариство з обмеженою відповідальністю 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
«Газпром Трансгаз Ю горськ» (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ограниченной ответственностью «Газпром майном;
Трансгаз Ю горск»). Відомості згідно з Єдиним 2) обмеження торговельних операцій;
державним реєстром юридичних осіб Російської 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Федерації: основний державний реєстраційний
номер -  1028601843918, ідентиф ікаційний
номер платника податків -  8622000931.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ,
628260, Ханти-Мансійський автономний округ
-  Югра, м. Ю горськ, вул. М иру, 15 (РФ, 628260,
Хантьі-М ансийский автономний округ -  Югра, 
г. Ю горск, ул. Мира, 15)

363. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
«Газпром  Центремонт» (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
о граниченной ответственностью  «Газпром  майном;
Ц ентремонт»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обмеження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання вивед енню капіталів за  м еж і У к раїни
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1085050006766,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
5050073540. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 141112, М осковська  область,
м. Щ олково , вул. М осковська , буд. 1 (РФ ,
141112, М осковская область, г. Щ елково, 
ул. М осковская, дом 1)

364. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
«Н ауково-досл ідний  інститут особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
е коном іки  та орган ізац ії управл іння в майном;
газов ій  промисловості»  (Общ ество с 2) обмеження торговельних операцій;
ограниченной ответственностью  «Научно- 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
исследовательский институт з ко но м и ки
и организации управления в газовой
пр ом иш л енности» ). В ідомості з г ідно  з
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1027739345842,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7701022125. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 119311, м. М осква, вул.
Буд івельників , буд. 8 , корпус 1, к ім н . 400 (РФ,
119311, г. М осква, ул . Строителей, дом 8 , 
ко рп ус  1, ком . 400)

365. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
«Н ауково-досл ідний  інститут природних газів  особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
та газових технологій  -  Газпром  В ніігаз» майном;
(Общ ество с о граниченной ответственностью  2) обмеження торговельних операцій; 
«Н аучно-исследовательский институт 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
пр и р о д ни х  газов и га зо в и х  технологий
-  Газпром  Вниигаз»). В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1025000651598, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5 0 0 3 0 2 8 1 5 5 .М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 142717, М осковська  область,
м. Видне, селище Розвилка, проїзд 
П роектуємий № 5537, володіння 15, будівля 1 
(РФ , 142717, М осковская область, г. Видное, 
поселок Развилка, проезд П роектируем ий №
5537, владение 1 5 ,строение 1)

366. Акц іонерне товариство «Ш вабе» (Акционерное 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
общ ество «Ш вабе»). В ідомості з г ідно  з особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб майном;
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний держ авний 2) обмеження торговельних операцій;
реєстрац ійний номер -  1107746256727, 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7717671799. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 129366, м. М осква, проспект М иру,
буд. 176 (Р Ф , 129366, г. М осква, проспект
М ира, дом  176)

Три роки

Три роки

Три роки

Три роки

Три роки

Три роки

Три роки

Три роки

Три роки

367. А кціонерне товариство «Н ауково- 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
виробниче об'єднання «Сплав» імені О.М. особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
Ганичева (Акционерное общ ество «Научно- майном;
производственное обьединение «Сплав» 2) обм еження торговельних операцій;
имени А.Н. Ганичева). В ідомості з г ідно  з 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1127154020311,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7105515987. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 300004, Тульська  область, м. Тула,
вул. Щ егловська  Засека, 33 (Р Ф , 300004,
Тульская область, г. Тула, ул . Щ егловская 
Засека, 33)

368. А кціонерне товариство «Зовн іш ньоеконом ічне  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
об'єднання «С танко ім порт» (Акционерное особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
общ ество «Внеш незконом ическое  майном;
обьединение «С танкоимпорт»). В ідомості 2) обм еження торговельних операцій;
згідно  з Єдиним держ авним  реєстром  3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації:
основний держ авний  реєстраційний
номер -  1047728029051, ідентиф ікац ійний
номер платника податків  -  7728309982.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ,
129110, м. М осква, вул. Г іляровського , буд.
65, будова 1, прим іщ ення IV, к ім н . 1 (РФ ,
129110, г. М осква, ул . Гиляровского , дом 65, 
строение 1, помещ ение IV, ком . 1)

369. А кціонерне товариство «Сібер» (Акционерное 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
общ ество «Сибер»). В ідомості з г ідно  з особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб майном;
Р ос ійської Федерації: основний держ авний 2) обм еження торговельних операцій; 
реєстрац ійний номер -  1137746355405, 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7704833788. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 119048, м. М осква, вул. Усачова,
24 (РФ , 119048, г. М осква, ул . Усачева, 24)

370. А кціонерне товариство «Центральне 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
конструкторське  бю ро спец іальних особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
рад іометеріалів» (Акционерное общ ество майном;
«Центральное конструкторское  бюро 2) обм еження торговельних операцій;
сп ециальних радиоматериалов»). В ідомості 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
згідно  з Єдиним держ авним  реєстром
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації:
основний держ авний  реєстраційний
номер -  1077746102060, ідентиф ікац ійний
номер платника податків  -  7722599844.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ,
117587, м. М осква, Варш авське шосе, 
буд. 125Б (Р Ф , 117587, г. М осква , Варшавское 
шоссе, дом 125Б)

371. А кціонерне товариство «Ульянівський 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
державний проєктно -ко нстр укто р ськи й  особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
інститут авіаційної промисловості»  майном;
(Акционерное общ ество «Ульяновский 2) обм еження торговельних операцій;
государственньїй про е ктно -ко нструктор ски й  3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України 
институт авиационной пром иш л енности» ).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  10273015884353, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7328046337. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 432057, Ульяновська  область, м.
Ульяновськ, вул. Л ікаря М ихайлова, 34 (РФ ,
432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Врача М ихайлова, 34)

Три роки

Три роки

Три роки

Три роки

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

372. А кціонерне товариство «Об'єднана 
двигунобуд івна  корпорац ія»
(Акционерное общ ество «Обьединенная 
двигателестроительная корпорация»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1107746081717, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7 7 3 1 6 4 4 0 3 5 .М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 105118, м. М осква, проспект 
Б удьонного, буд. 16 (РФ , 105118, г. М осква, 
проспект Буденного, дом 16)

373. А кціонерне товариство «РТ-Охорона»
(Акционерное общ ество «РТ-Охрана»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1107746577652, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7704759968. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 119048, м. М осква, вул. Усачова, 
буд. 24 (Р Ф , 119048, г. М осква, ул . Усачева, 
дом 24)

374. А кціонерне товариство «НВО «Високоточн і 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
ком плекси»  (Акционерное общ ество «НПО особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
«Вьісокоточньїе ко м п л е кси » ). В ідомості майном;
згідно  з Єдиним держ авним  реєстром  2) обм еження торговельних операцій;
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
основний держ авний  реєстраційний
номер -  1097746068012, ідентиф ікац ійний
номер платника податків  -  7704721192.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ,
119019, м. М осква, Гогол івський  бульвар, 21, 
будова 1 (Р Ф , 119019, г. М осква, Гоголевский 
бульвар, 2 1 , строение 1)

375. А кціонерне товариство «Калин івський  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
х ім ічний  завод» (Акционерное общ ество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
«Калиновский  хим ический  завод»). В ідомості майном;
згідно  з Єдиним держ авним  реєстром  2) обм еження торговельних операцій;
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
основний держ авний  реєстраційний
номер -  1026601326597, ідентиф ікац ійний
номер платника податків  -  6621001262.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ,
624186, Свердловська область, Нев'янський 
район, селище Калиново, вул. Л ен іна, 8 (РФ,
624186, Свердловская область, Невьянский 
район, поселок Калиново, ул. Ленина, 8 )

Три роки

Три роки

Три роки

Три роки

376. А кціонерне товариство «Н овов 'ятський  
м еханічний завод» (Акционерное 
общ ество «Н ововятский механический 
завод»). В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1034316578702, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
4345029953. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 610008, К іровська  область, 
м. К іров, вул. Радянська, буд. 51/2 (РФ , 

610008, Кировская область, г. Киров, ул. 
Советская, дом 51/2)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки
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377. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  

«РТ-Глобальні ресурси» (Общество с 
ограниченной ответственностью  «РТ- 
Глобальнье Р есурсь» ). В ідомості з г ідно  з 
Є диним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсько ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1137746198930, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7708784387. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 115054, м. М осква, Павелецька 
площа, буд. 2, будова 2 (РФ , 115054, г. 
М осква, Павелецкая площ адь, дом 2, 
строение 2 )

378. Акц іонерне товариство «РТ-Авто»

379.

383.

384.

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України

Три роки

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки
(Акционерное общ ество «РТ-Авто»). В ідомості особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
згідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійської Федерації: 
основний держ авний реєстрац ійний 
номер -  1107746247850, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7709851082. 
М ісцезнаходження ю ри дично ї особи: РФ,
109004, м. М осква , пров. Тетеринський, 
буд. 12, будова 2, поверх 1, прим іщ ення IV, 
к ім н . 2 (РФ , 109004, г. М осква, переулок 
Тетеринский, д о м 12, строение 2, з т а ж 1, 
помещ ение IV, ком . 2)

Акц іонерне  товариство «Російська  
електрон іка» (Акционерное общ ество 
«Российская злектроника»). В ідомості з г ідно  з майном;

майном;
2) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй

Три роки

380.

381.

382.

385.

Є диним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсько ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027739000475, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7710277994. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 127299, м. М осква, вул. Верейська, 
буд. 29, будова 141, каб. 322 (РФ , 121357, г. 
М осква, ул. Верейская, дом  29, строение 141, 
каб. 322)

А кц іонерне товариство «Н овосиб ірський  
завод нап івпров ід никових приладів Схід» 
(Акционерное общ ество «Н овосибирский 
завод по л у п р ов од ни ко вьх  приборов 
Восток»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійсько ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1115476167180, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5402546039. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 630082, Н овосиб ірська  область, 
м. Н овосиб ірськ, вул. Дачна, буд. 60 
(РФ , 630082, Н овосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Д ач на я ,д ом  60)

Акц іонерне  товариство «Н овосибірське 
виробниче об 'єднання «Луч» (Акционерное 
общ ество «Н овосибирское  производственное 
обьединение «Луч»). В ідомості згідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсько ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1115476080610, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5404441240. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 630108, Н овосиб ірська  область, 
м. Н овосиб ірськ, вул. Станційна, буд. 32 
(РФ , 630108, Н овосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Станционная, дом 32)

Акц іонерне  товариство «Н ово-вятка» 
(Акционерное общ ество «Н ово-вятка»). 
В ідомості згідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1034316578680, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
4345029946. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 61008, К іровська  область, м.
К іров, вул. Радянська, буд. 51/2 (РФ , 61008, 
Кировская область, г. Киров, ул . Советская, 
дом 51/2)

А кц іонерне товариство «РТ-Х ім ічні технології 
та ком пози ц ійн і матеріали» (Акционерное 
общ ество «РТ-Х им ические технологии и 
ко м п ози ци о ннье  м атериаль»). В ідомості 
згідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійської Федерації: 
основний держ авний реєстрац ійний 
номер -  1097746269785, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7734613934. 
М ісцезнаходження ю ри дично ї особи: РФ, 
123298, м. М осква , М ун іципальний окру г 
Котловка, вул. Кри ж а но всько го , буд. 29, к. 6 
(РФ , 117218, г. М осква, М униципаль ньй  окру г 
Котловка, ул. К р иж ановско го , дом  29, к. 6 )

Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Трансойл» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Трансойл»). В ідомості 
згідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійської Федерації: 
основний держ авний реєстрац ійний 
номер -  1037835069986, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7816228080. 
М ісцезнаходження ю ри дично ї особи: РФ, 
197046, м. С анкт-Петербург, Петроградська 
набережна, буд. 18, літер А, прим іщ ення 309 
(РФ , 197046,
г. С анкт-Петербург, Петроградская 
набережная, дом 18, литер А, помещ ение 309)

Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Інститут з проєктування п ідприємств 
наф топереробної та наф тохім ічно ї 
промисловості»  (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Институт по 
проектированию  предприятий 
неф теперерабатьваю щ ей и неф техим ической 
пром ь ш ленности» ). В ідомості згідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсько ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1057803105755, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7810327462. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 196084, м. Санкт-Петербург, 
М ун іципальний окру г М осковська  застава, 
набережна О бводного каналу, буд. 94, 
літер А (Р Ф , 196084, г. Санкт-Петербург, 
М униципальньй  окру г М осковская застава, 
набережная Обводного канала, дом  94, 
литер А)

2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України

Три роки

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України

Три роки

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України

Три роки

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України

Три роки

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України

Три роки

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України

Три роки

386.

387.

388.

392.

393.

Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
«Кал ін інграднаф топродукт»  (Общество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
с о граниченной ответственностью  майном;
«Калининграднеф тепродукт»). В ідомості 2) обм еження торговельних операцій;
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром  3) запоб ігання вивед енню капіталів за  м еж і У к раїни
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації:
основний держ авний  реєстраційний
номер -  1023900589240, ідентиф ікац ійний
номер платника податків  -  3900000136.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ,
236022, Кал ін ін градська  область, 
м. Кал ін ін град, вул. Ком сом ольська , 22Б (РФ ,
236022, Калининградская область, 
г. Калининград , ул . Ком сомольская, 22Б)

Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
«М едіа-Інвест» (Общество с ограниченной особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ответственностью  «М едиа-И нвест»). В ідомості майном;

Три роки

Три роки

згідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний  реєстраційний 
номер -  1077762407580, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7704667322. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ, 
107045, м. М осква, провулок Ананьєвський , 
буд. 5, будова 3, прим іщ ення 18 (Р Ф , 107045, 
г. М осква, переулок А наньевский , дом  5, 
строение 3, помещ ение 18)

2) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Н овгороднаф топродукт»  (Общество 
с о граниченной ответственностью  
«Н овгороднеф тепродукт»). В ідомості згідно  з

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;

Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1025300788644,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
5 3 2 1 0 5 9 3 6 5 .М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 173002, Н овгородська  область,
м. Великий Новгород, вул. Германа, 20 (РФ ,
173015, Н овгородская область, г. Великий 
Новгород, ул. Германа, 20)

Три роки

389.

390.

Публічне акціонерне товариство 
«Наф това Ком панія «Лукойл»  (Публичное 
акционерное общ ество «Неф тяная Компания 
«Л укойл»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700035769, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7708004767. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 101000, м. М осква, бульвар 
Сретенський, 11 (Р Ф , 101000, г. М осква, 
бульвар С р е т е н с ки й ,11)

Товариство з обм еж еною  
відповідальн істю  «Виробниче об'єднання 
«К іриш наф тооргсинтез»  (Общество 
с о граниченной ответственностью  
«Производственное обьединение 
«Кириш неф теоргсинтез»). В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1024701478735, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
4708007089. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 187110, Л ен ін градська  область, 
К іриський  район, м. К іриш і, ш осе Ентузіастів, 
1 (РФ , 187110, Ленинградская область, 
К ириш ский  район, г. Кириш и, шоссе 
^нтузиастов, 1)

1) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
2 ) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

391. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Кіриш іавтосервіс»  (Общество с 
ограниченной ответственностью  
«Кириш иавтосервис»). В ідомості згідно  з

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;

Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1057807804064,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7 8 4 0 0 1 6 8 0 2 .М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 197046, м. Санкт-Петербург,
вул. Мала Посадська, буд. 28/2 , будова 1,
прим іщ ення 1Н, оф іс 212 (Р Ф , 197046, г.
С анкт-Петербург, ул. Малая Посадская, дом 
28/2, строение 1, помещ ение 1Н, оф ис 212)

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

394.

Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Газпром Інвест» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Газпром  Инвест»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1077847507759, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7810483334. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 196210, м. Санкт-Петербург, 
вул. Стартова, буд. 6 , літер Д  (РФ , 196210, 
г. С анкт-Петербург, ул . Стартовая, дом 6 , 
литер Д)

Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Пром інвест» (Общ ество с ограниченной 
ответственностью  «П ром инвест»). В ідомості 
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний  реєстраційний 
номер -  1027739228857, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7705422452.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ,
119435, м. М осква, провулок Великий 
Саввинський, 2 -4 -6 , будова 14 (Р Ф , 119435, 
г. М осква, переулок Больш ой Саввинский,

2 -4 -6 , строение 14)

Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Карст» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Карст»). В ідомості з г ідно  з майном;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 2) обм еження торговельних операцій;
Р ос ійської Федерації: основний держ авний 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
реєстрац ійний номер -  1037800012711,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7801106690. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 194356, м. Санкт-Петербург,
просп.Е н гел ьса , буд. 132, ко рп ус  1, літер
А, прим іщ ення 4Н, оф іс 4 .6 (РФ , 194356, г.
С анкт-Петербург, просп. ^нгельса , дом 132, 
корпус 1, литер А, помещ ение 4Н, оф ис 4.6)

Три роки

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй

Три роки
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395. Акц іонерне товариство «РТ- 

Станко інструмент» (Акционерное  общ ество 
«РТ-С танкоинструмент»). В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1097746559020, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7702715348. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 129110, м. М осква, вул. 
Г іляровського , 65, будова 1 (РФ , 129110, г. 
М осква , ул. Гиляровского , 65, строение 1)

396. Акц іонерне товариство «РТ-Будівельні 
технології»  (Акционерное общ ество «РТ- 
С троительнье  технологии»). В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний реєстраційний 
номер -  1097746324400, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7704727853. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ, 
119048, м. М осква, вул. Усачова, буд. 24 (РФ , 
119048, г. М осква, ул . Усачева, дом  24)

397. Акц іонерне товариство «Н ауково-виробничий 
концерн «Технології маш инобудування» 
(Акционерное общ ество «Научно- 
производственньй  концерн «Технологии 
м аш иностроения»). В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1117746260477, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7743813961. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 115184, м. М осква, вул. Велика 
Татарська, буд. 35, будівля 5, оф іс 728 (РФ , 
115184, г. М осква, ул . Большая Татарская, 
дом  35, строение 5, оф ис 728)

398. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Ачим  Девелопмент» (Общество с 
о граниченной ответственностью  «Ачим 
Д евелопмент»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1148904001971, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
8904075533. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 629303, Я мало-Ненецький 
автономний округ, м. Новий Уренгой , вул. 
імені Захаренкова В.С., буд. 11 (Р Ф , 629303, 
Я м ало-Н енецкий а втоном ньй  округ, г. Н овьй  
Уренгой , ул . имени Захаренкова В.С., дом  11)

399. Акц іонерне товариство «Дружба»

400.

403.

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки
(Акционерное общ ество «Друж ба»). В ідомості особи користуватися та розпорядж атися належним  їй

401.

402.

404.

згідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний реєстраційний 
номер -  1025003747317, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  5030019801. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ, 
143397, м. М осква, поселення Первомайське, 
село Р огозинино (Р Ф , 143397, г. М осква, 
поселение П ервомайское, деревня 
Р огозинино)

Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«РТ-Інф орм » (Общ ество с ограниченной 
ответственностью  «РТ-И нф орм»). В ідомості 
зг ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний реєстраційний 
номер -  1127746501190, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7704810710. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ, 
119435, м. М осква, С аввинська набережна, 
буд. 23, будова 2, к ім н . 613 (Р Ф , 119435, 
г. М осква, Саввинская набережная, дом 23, 
строение 2, ком . 613)

Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«РТ-енергоеф ективн ість»  (Общество с 
о граниченной ответственностью  «РТ- 
зне р гозф ф е кти вно сть» ). В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1107746755258, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7729663922. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ , 119415, м. М осква, вул. Удальцова, 
буд. 1А (Р Ф , 119415, г. М осква, 
ул. Удальцова, дом 1А)

Акц іонерне товариство «Дальтрансгаз». 
(Акционерное общ ество «Дальтрансгаз»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1032700295650, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
6500000930. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 680509, Хабаровський край, 
Хабаровський район, село Ільїнка, вул. 
Сонячна, 1 (Р Ф , 680509, Хабаровский край, 
Хабаровский район, село Ильинка, 
ул. Солнечная, 1)

Акц іонерне товариство «Газпром  Побутові 
системи» (Акционерное общ ество «Газпром  
Б ь то в ь е  си стем ь» ). В ідомості згідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700008390, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7709014944. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 195027, м. Санкт-Петербург, 
проспект М етал істів, буд. 7, літер А, оф іс 212 
(РФ , 195027, г. Санкт-Петербург, 
проспект М еталлистов, дом  7, литер А, 
оф ис 212)

Акц іонерне товариство «Технодинам іка» 
(Акционерное общ ество «Технодинамика»). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1037719005873, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7 7 1 9 2 6 5 4 9 6 .М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 115184, м. М осква, вул. Велика 
Татарська, буд. 35, будова 5 (Р Ф , 115184, 
г. М осква, ул. Большая Татарская, дом  35, 
строение 5)

майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

405.

406.

408.

409.

411.

413.

414.

А кціонерне товариство «Акц іонерний 1) зупинення виконання економ ічних та ф інансових
ком ерційний  банк «Н ов іком банк»  зобов 'язань (заборона надавати кредити, позики ,
(А кционерное общ ество «А кци о не р ньй  ф інансову допом огу , гарантії; заборона зд ійсню вати 
к ом м ерческий банк «Н овиком б анк») . кредитування через куп івлю  ц інних паперів; заборона
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  пр ид бяння п інних  пяперів)
реєстром ю ри дични х осіб Рос ійсько ї придбання ц інних паперів)
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027739075891, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7706196340. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 119180, м. М осква, вул. Велика 
Полянка, буд. 50/1, будова 1 (РФ , 119180, 
г. М осква, ул. Большая Полянка, дом 50/1, 
строение 1)

А кціонерне товариство «Н ауково-виробниче  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
об'єднання «Оптика» (Акционерное общ ество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй

майном;
2) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

407.

410.

майном;
2) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

412.

415.

А кціонерне товариство «Концерн 
рад іоелектронні технології»  (Акционерное 
общ ество «Концерн радиозлектронньїе 
технологии»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1097746084666, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7703695246. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 109240, м. М осква, вул. Гончарна, 
буд. 20/1 , 1 (Р Ф , 109240, г. М осква, ул. 
Гончарная, дом 20/1, 1)

Чем В ін гз Ейрлейнз (СНАМ ^ N 6 5  А ІК Ш Е5 
/  5Н АМ  « N6 А ІК Ш Е5 /  А Ж Н А Ї АІ_ 5НАМ  
/  АІ_-5Н А М  ^ N 6 5). Реєстрац ійний номер: 
1 4 6 8 3 .М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
1620 Таль-Курд і, Адра, Дам аск, Сирія

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Інстар Лоджистік»  (Общество с ограниченной 
ответственностью «Инстар Лоджистик»). 
Відомості згідно з Єдиним державним 
реєстром ю ридичних осіб Російської 
Федерації: основний державний реєстраційний 
номер -  1027739429981, ідентиф ікаційний 
номер платника податків -  7714136948. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ, 
107023, м. М осква, вул. Електрозаводська, буд. 
20, будова 7, оф іс 102В (РФ , 107023, г. Москва, 
ул. ^лектрозаводская, дом 2 0 ,строение 7, 
оф ис 102В)

А кціонерне товариство «М итищ инський  
м аш инобуд івний завод» (Акционерное 
общ ество « М ьти щ и н с ки й  
м аш иностроительньй  завод»). В ідомості 
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний  реєстраційний 
номер -  1095029003860, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  5029126076. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ, 
141009, М осковська  область, м. М итищ і, вул. 
Колонцова, 4 (РФ , 141009, М осковская обл., 
г. М ь ти щ и , ул. Колонцова, 4)

Три роки

Три роки

«Н аучно-производственное обьединение 
«О птика»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1127746188536, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7715909132. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 121099, м. М осква, площа 
Смоленська, буд. 3, поверх 7, прим іщ ення 
1, к ім н. 57 (Р Ф , 121099, г. М осква, площ адь 
Смоленская, дом  3, з та ж  7, помещ ение 1, 
ком. 57)

А кціонерне товариство «М осковський  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права
м аш инобуд івний експериментальний завод  особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
-  «К ом п ози ц ійн і технології»  (Акционерное майном;
общ ество «М осковски й  м аш иностроительньй  2) обм еження торговельних операцій;
зксперим ентальньїй завод -  3 ) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
«Ко м п ози ци о ннь е  технологии»). В ідомості
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації:
основний держ авний  реєстраційний
номер -  1037714019815, ідентиф ікац ійний
номер платника податків  -  7714303050.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ,
123290, м. М осква, тупи к 1-й М агістральний, 
буд. 5А, поверх 1, прим іщ ення 1 (Р Ф , 123290, 
г. М осква, туп и к 1-й М а ги стр ал ьнь й , дом 5А, 
зта ж  1 , помещ ение 1)

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

А кціонерне товариство «Концерн «Оріон»
(Акционерное общ ество «Концерн 
«Орион»). В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1097746470194, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7704731673. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 119435, м. М осква, вул. Мала 
П ироговська, буд. 18, будова 1 (РФ , 119435, 
г. М осква, ул. Малая П ироговская, дом  18, 
строение 1)

В ідкрите акціонерне товариство 
«М аш инобуд івний  завод «М аяк»
(О ткрьтое  акционерное общ ество 
«М аш иностроительньй  завод «М аяк»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700319954, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7719024042. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 105318, м. М осква, вул. Ібрагімова,
31 (РФ , 105318,
г. М осква, ул. Ибрагимова, 31)

А кціонерне товариство 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права
«90 експериментальний завод» (Акционерное особи користуватися та розпорядж атися належним  їй

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

Три роки

общ ество «90 зксп ерим ентальньїй 
завод»). В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1075030001023, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5030056754. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 143396, м. М осква, поселення 
П ервомайське, селище Птичне, вул.
Центральна, буд. 103 (Р Ф , 143396, г. М осква, 
поселение П ервомайское, поселок Птичное, 
ул. Центральная, дом 103)

А кціонерне товариство «К онструкторське  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
бюро приладобудування ім. академ іка  особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
А.Г. Ш ипунова» (Акционерное общ ество майн о м ;
«К онстр укт орское бю ро приборостр оения и м . 2 ) обм еження торговельних операцій;
ЄД£ИДнеиМ^ Д е А Га.в̂ ИПУРНе0єВсатР). „В |ЮдРрм° .ст^зиг;донсI°бз 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб '  н  к
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1117154036911,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7105514574. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 300004, Тульська  область, м. Тула,
вул. Щ егловська  Засека, 59 (Р Ф , 300004,
Тульская область, г. Тула, ул . Щ егловская
Засека, 59)

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки
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ДОКУМЕНТИ
416.

419.

420.

421.

422.

423.

Акц іонерне товариство «Н ауково-досл ідний  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
Інститут приладобудування ім. В. В. особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
Тихом ірова» (Акционерное общ ество «Научно- майном;
исследовательский Институт приборостроения 2) обмеження торговельних операцій;

Три роки

417.

им. В. В. Тихом ирова»). В ідомості з г ідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1025001627859, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5013045054. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 140180, М осковска  область, 
м. Ж уко всь ки й , вул. Гагаріна, буд. 3 (РФ, 
140180, М осковская область, г. Ж уко вски й , 
ул. Гагарина, дом 3)

Акц іонерне товариство «Концерн 
«Калаш нікова» (Акционерное общ ество

3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

«Концерн «Калаш никова»). В ідомості з г ідно  з майном;

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй

Три роки

2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

418. 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

Три роки

Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1111832003018, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
1 8 3 2 0 9 0 2 3 0 .М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 426006, Удм уртська  Республ іка, 
м. Іж евськ, проїзд  ім. Дерябіна, буд. 2 /193, 
прим іщ ення 78 (Р Ф , 426006, Удмуртская 
Республика, г. И ж евск, проезд им. Дерябина, 
дом  2/193, помещ ение 78)

Акц іонерне товариство «Група Ком паній  
«Ренова» (А кционерное  общ ество «Группа 
Ком паний «Ренова»). В ідомості згідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1047796880548, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7727526670. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 117452, м. М осква, Балаклавський 
проспект, буд. 28В, будова А, прим іщ ення 
13, поверх 2 (Р Ф , 117452, г. М осква,
Балаклавский проспект, дом  28В, строение А, 
помещ ение 13, з та ж  2)

Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Компан ія «Газ-Альянс» (Общество с 
о граниченной ответственностью  «Компания 
«Газ-Альянс»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1142311010885, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2 3 1 1 1 7 6 0 8 9 .М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 603003, Н иж ньогород ська  
область, м. Н иж ній  Н овгород, вул. Свободи, 
буд. 15 (РФ , 603003, Н иж егородская область, 
г. Н иж ний Новгород, ул. С вободи, дом  15)

Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
« К о нко рд  М енедж м ент і Консалтинг»
(Общ ество с о граниченной ответственностью  
« К о нко рд  М енедж м ент и Консалтинг»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1037843002515, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7 8 2 5 1 0 0 8 8 0 .М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 191028, м. С анкт-Петербург, вул.
М охова, буд. 37, літер Б, оф іс № 1, № 2 (РФ,
191028, г. С анкт-Петербург, ул. М охова, дом 
37, литер Б, оф ис № 1, № 2)

Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Ладога  М енеджм ент» (Общество с 
о граниченной ответственностью  «Ладога 
М енедж м ент»). В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1147748143971, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7 7 2 9 4 4 2 7 6 1 .М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 123112, м. М осква, Пресненська 
набережна, буд. 10, поверх 7, прим іщ ення 
ІІ (Р Ф , 123112, г. М осква , Пресненская 
набережная, дом 10, з та ж  7, помещ ение ІІ)

Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Зовн іш ньоеконом ічне  об'єднання 
«Технопромекспорт»  (Общество с 
о граниченной ответственностью  
«Внеш незконом ическое  обьединение 
«Т ехнопром зкспорт» ). В ідомості згідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1147746527279, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7704863782. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 119019, м. М осква, вул. Новий 
Арбат, буд. 15, будова 2 (РФ , 119019, г.
М осква , ул. Н овий  Арбат, дом  15, строение 2)

Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Газпром  Буріння» (Общество с 
о граниченной ответственностью  «Газпром  
Бурение»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1028900620319, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
5003026493. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 117420, м. М осква, вул.
Н амьоткіна, 12 А (Р Ф , 117420, г. М осква , ул.
Н аметкина, 12 А)

Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«С М Т-К» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «С М Т-К»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1149102038788, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
9102024423.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія Автономної 
Р еспубл іки Крим , м. С імф ерополь, вул.
Ж ильцово ї, буд. 15

425. Публічне акціонерне товариство «М остотрест» 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

424. 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

(Публичное акционерное общ ество 
«М остотрест»). В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027739167246, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7 7 0 1 0 4 5 7 3 2 .М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 121087, м. М осква, вул. Барклая, 
6 , будівля 5 (Р Ф , 121087, г. М осква , ул. 
Барклая, 6 , строение 5)

особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

426. М олод іж на  автономна некомерційна 
організація «Нічні Вовки» (М олодежная 
некоммерческая автономная организация 
«Н очньїе Волки»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1037717009846, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7717141880. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 123308, м. М осква, вул. Н ижні 
М невники , буд. 110 (РФ , 123308, г. М осква, 
ул. Н ижние М невники , дом  110)

427. А кціонерне товариство «Енпіві Інж и н ірин г»  
(Акционерное общ ество < ^ нпиви 
И нж иниринг» ). В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1067746593683, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7707587805. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 115054, м. М осква, провулок 
С троченівський, 5 (Р Ф , 115054, г. М осква, 
переулок Строченовский, 5)

428. Публічне акціонерне товариство 
«Долгопрудненське  Н ауково-виробниче 
п ідприємство  « (Публичное акционерное 
общ ество «Д олгопрудненское  Научно- 
производственное предприятие»). В ідомості 
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний  реєстраційний 
номер -  1025001202544, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  5008000322. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи:
РФ, 141701, М осковська  область, м. 
Д ол гопрудний , площ а Собіна, 1 (Р Ф , 141701, 
М осковская область, г. Д ол гоп ру дни й , 
площ адь Собина, 1)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

429. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«О боронлогістика» (Общество с ограниченной особи користуватися та розпорядж атися належним  їй

майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

Три роки

ответственностью  «О боронлогистика»
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1117746641572, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7718857267. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 115172, м. М осква, вул. Гончарна, 
буд. 28 (Р Ф , 115172, г. М осква, ул . Гончарная, 
дом 28)

430. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Євро Поліс» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Евро Полис»). В ідомості 
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний  реєстраційний 
номер -  1165024055613, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  5024166727.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ,
143409, М осковська  область, Красногорський  
район, м. Красногорськ, вул. Братів 
Горож анкіних, буд. 2Б, прим іщ ення 3.1 (РФ ,
143409, М осковская область, Красногорский  
район, г. Красногорск, ул. Братьев 
Горо ж ан ки ни х, дом  2Б, помещ ение 3.1)

431. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«М олот-зброя»  (Общество с ограниченной 
ответственностью  «М ол от-оруж ие»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1094307000633, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
4307012765. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 612960, К іровська  область, 
м. Вятські Поляни, вул. Леніна, буд. 135 
(РФ , 612960, Кировская область, г. Вятские 
П оляни, ул . Ленина, дом  135)

432. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Акван іка» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Акваника»). В ідомості 
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний  реєстраційний 
номер -  1075247000036, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  5251112051.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ,
607007, Н иж ньогород ська  область, м.
Кулебаки, с. Саваслейка, вул. Роднікова, буд.
1/2 (Р Ф , 607007, Н иж егородская область,
г. Кулебаки, с. Саваслейка, ул. Родникова, 
дом 1/2 )

433. А кціонерне товариство «Інститут «Будпроєкт» 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

(Акционерное общ ество «Институт 
«С тройпроект»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027810258673, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7826688390. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 196158, м. Санкт-Петербург, 
проспект Д унайський , 13, 2 (Р Ф , 196158, 
г. С анкт-Петербург, проспект Дунайский ,
13, 2)

434. А кціонерне товариство «ВАД» (Акционерное 
общ ество «ВАД»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1037804006811, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7802059185. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 160019, В ологодська  область, м. 
Вологда, вул. Черниш евського , буд. 133 (РФ , 
160019, Вологодская область, г. Вологда, ул. 
Ч ерниш евского , дом  133)

особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки
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ДОКУМЕНТИ
435. Автономна Н еком ерційна Організація 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 

«П роф есійне об'єднання ко нструктор ів  систем особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
інф орм атики»  (Автономная Некоммерческая майном;
О рганизация «П роф ессиональное 2) обмеження торговельних операцій;
обьединение конструкторов систем 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
инф орм атики» ). В ідомості з г ідно  з Єдиним
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1027739734098,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7702285945. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 129110, м. М осква, проспект М иру,
буд. 6 8 , будова 1А (Р Ф , 129110, г. М осква,
проспект М ира, дом 6 8 , строение 1А)

436. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
«Байк. В. Центр» (Общество з о граниченной особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ответственностью  «Байк. В. Центр»). В ідомості майном;
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром  2) обмеження торговельних операцій;
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
основний держ авний реєстраційний 
номер -  1037739620390, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7703256626.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ,
103009, м. М осква, вул. Велика Н ік ітська , буд.
11/4, ко рп ус  3 (Р Ф , 103009, г. М осква, ул.
Большая Н икитская, дом  11/4, ко рпус  3)

437. Акц іонерне товариство «ЗЕСТ» (Акционерное  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
общ ество «ЗЕСТ»). В ідомості згідно  з особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб майном;
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний держ авний 2) обмеження торговельних операцій;
реєстрац ійний номер -  1027809190507, 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7825672870. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 191124, м. Санкт-Петербург,
площ а Растреллі, буд. 2, літер А (Р Ф , 191124,
г. С анкт-Петербург, площ адь Растрелли, дом
2, литер А)

438. Акц іонерне товариство «ВТБ Л ізи н г»  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
(Акционерное общ ество «ВТБ Л и зи н г» ). особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  майном;
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї 2) обмеження торговельних операцій;
Федерації: основний державний реєстрац ійний 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України 
номер -  1037700259244, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7709378229.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ,
109147, м. М осква, вул. Воронцовська, буд.
43, будова 1 (Р Ф , 109147, г. М осква, ул.
В оронцовская, дом 43, строение 1)

439. Акц іонерне товариство «ВЕБ Інф раструктура» 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
(Акционерное общ ество < ^ Б особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
И нф раструктура»). В ідомості з г ідно  з майном;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 2) обмеження торговельних операцій;
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний держ авний 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
реєстрац ійний номер -  1027739088410,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7704133578. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 119019, м. М осква, вул.
В оздвиж енська , буд. 7/6, будівля 1, поверх 3, 
прим іщ ення ІІ, к ім н . 7 (Р Ф , 119019, г. М осква, 
ул. Воздвиж енская, дом 7/6, строение 1, зтаж
3, помещ ение ІІ, ком . 7)

Три роки

Три роки

Три роки

Три роки

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

440. Акц іонерне товариство «Красліс інвест»
(Акционерное общ ество «Краслесинвест»
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1082468004574, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2460205089. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 660135, Красноярський  край, м.
Красноярськ, вул. М олокова, буд. 37А, оф іс 
3 -20  (Р Ф , 660135, Красноярский  край, г.
Красноярск, ул. М олокова, дом 37А,
оф ис 3 -20)

441. Акц іонерне товариство «Н едержавний 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
пенсійний ф онд Сбербанку» (Акционерное особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
общ ество «Н егосударственньй  пе нсионньй  майном;
ф онд  Сбербанка»). В ідомості з г ідно  з 2) обмеження торговельних операцій;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1147799009160,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7725352740. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: 115162, РФ, м. М осква, вул.
Ш аболовка, буд. 31Г (115162, РФ , г. М осква, 
ул. Ш аболовка, дом 31Г)

442. Акц іонерне товариство «Рассвет» 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
(Акционерное общ ество «Рассвет») . особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  майном;
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї 2) обмеження торговельних операцій;
Федерації: основний державний реєстрац ійний 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України 
номер -  1024701557726, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  4710004180.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ,
188285, Л ен ін град ська  область, Л узький  
район, село Ретюнь, територ ія Ком плекс, 
будівля 1 (Р Ф , 188285, Ленинградская 
область, Л уж ски й  район, деревня Ретюнь, 
территория Ком плекс, строение 1)

443. Акц іонерне товариство «С бербанк-технології»  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
(Акционерное общ ество «Сбербанк- особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
технологии»). В ідомості з г ідно  з Єдиним майном;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 2 ) обмеження торговельних операцій;
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний держ авний 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
реєстрац ійний номер -  1117746533926,
ідентиф ікац ійний  номер платника
податків  -  7736632467. М ісцезнаходження
ю ридично ї особи: РФ, 117105, м. М осква,
Н оводанил івська набережна, 10 (Р Ф , 117105, 
г. М осква, Н оводаниловская набережная, 10)

Три роки

Три роки

Три роки

Три роки

444. Публічне акціонерне товариство «СГ- 
девелопмент» (П убличное акционерное 
общ ество «СГ-девелопмент»). В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний реєстраційний 
номер -  1027739002510, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7706032060. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ, 
115184, м. М осква, М ун іципальний окру г 
Зам оскворіччя , вул. Велика Татарська, 
буд. 35, будівля 4 (Р Ф , 115184, г. М осква, 
М униципальньй  о кру г Замоскворечье, 
ул. Большая Татарская, дом  35, строение 4)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов 'язань (заборона надавати кредити, позики , 
ф інансову допом огу , гарантії; заборона зд ійсню вати 
кредитування через куп івлю  ц інних паперів; заборона 
придбання ц інних паперів)

445. А кціонерне товариство «Кредит Урал 
Банк» (Акционерное общ ество «Кредит 
Урал Банк»). В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027400000638, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7414006722. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 455044, Ч елябінська область,
м. М а гн іто горськ, вул. Гагаріна, буд. 17 
(РФ , 455044, Челябинская область, г.
М агнито горск, ул. Гагарина, дом 17)

446. А кціонерне товариство виробниче об'єднання 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
«Ураленергомонтаж» (Акционерное особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
общ ество производственное обьединение майном;
«Уралзнергом онтаж »). В ідомості згідно  з 2) обм еження торговельних операцій;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1026602949163,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
6659056609. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 623704, С вердловська область,
м. Б ерезовський, вул. Т р анспортник ів ,буд .
50А (РФ , 623704, Свердловская область, г.
Березовский, ул. Транспортников, дом  50А)

447. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
« Інвестиційна компан ія зо вн іш економ б анк особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
(«ВЕБ Капітал»)» (Общество с о граниченной майном;
ответственностью  «Инвестиционная компания 2) обм еження торговельних операцій;
внеш зконом банк ( < ^ Б Капитал»)». В ідомості 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
згідно  з Єдиним держ авним  реєстром
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації:
основний держ авний  реєстраційний
номер -  1097746831709, ідентиф ікац ійний
номер платника податків  -  7708710924.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ,
107078, м. М осква, вул. М аш і Пориваєвої, буд.
7, будова А (Р Ф , 107078, г. М осква , ул. М аши 
П орьваевой, дом  7, строение А)

Три роки

Три роки

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

448. А кціонерне товариство «ВЕБ-Л ізинг»
(Акционерное общ ество < ^ Б -Л изинг» ).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1037709024781, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7709413138. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 125009, м. М осква, вул.
Воздвиж енка , буд. 10 (РФ , 125009, г. М осква, 
ул. Воздвиж енка , дом  10)

449. А кціонерне товариство «Велічковський  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
елеватор» (Акционерное общ ество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
«В еличковский злеватор»). В ідомості з г ідно  з майном;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 2) обм еження торговельних операцій;
Р ос ійської Федерації: основний держ авний 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
реєстрац ійний номер -  1022303950360,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
2333003442. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 353793, Краснодарський
край, К ал ін інський  район, станиця
С таровеличківська, вул. Елеваторна, буд.
1 (РФ , 353793, Краснодарский  край,
Калининский  район, 
станица С таровеличковская, 
ул. ^леваторная, дом  1)

Три роки

Три роки

1) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України Три роки450. Публічне акціонерне товариство «Банк 
ВТБ» (Публичное акционерное общество 
«Банк ВТБ»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027739609391, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7702070139. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 191144, м. Санкт-Петербург, 
провулок Дегтярний, буд. 11, літер А (РФ,
191144, г. С анкт-Петербург, переулок 
Д е гтя рн ьй , дом 11, литер А)

451. А кціонерне товариство «Холдинг ВТБ 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
капітал» (Акционерное общ ество «Холдинг особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
ВТБ капитал»). В ідомості з г ідно  з Єдиним майном;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 2 ) обм еження торговельних операцій;
Р ос ійської Федерації: основний держ авний 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
реєстрац ійний номер -  1097746344596,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7703701010. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 123112, м. М осква, набережна
Пресненська, буд. 12, поверх 20, м ісце
20.41Е (РФ , 123112, г. М осква, набережная
Пресненская, дом  12, з та ж  20, место 20.41Е)

452. А кціонерне товариство «Сбербанк -  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
автоматизована система тор гів»  (Акционерное особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
общ ество «Сбербанк -  автоматизированная майном;
система торгов»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обм еження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1027707000441,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7707308480. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 119435, м. М осква, провулок
Великий С аввинський, буд. 12, будова 9,
поверх 1, прим іщ ення І, к ім н . 2 (РФ , 119435, г.
М осква, переулок Больш ой С аввинский, дом 
12, строение 9, з та ж  1, помещ ение І, ком . 2)

453. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Ф інансова  компан ія Сбербанку» (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ограниченной ответственностью  «Ф инансовая майном;
компания Сбербанка»). В ідомості згідно  з 2) обм еження торговельних операцій;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1107746399903,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7736617998. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 119002, м. М осква, провулок
Сівцев Вражек, буд. 29 /16  (Р Ф , 119002, г.
М осква, переулок Сивцев Вражек, дом 29/16)

454. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) зупинення виконання економ ічних та ф інансових Три роки 
«Сєтєлєм Банк» (Общество с о граниченной зобов 'язань (заборона надавати кредити, позики , 
ответственностью  «Сетелем Банк»). В ідомості ф інансову допом огу , гарантії; заборона зд ійсню вати
згідно  з Єдиним держ авним  реєстром  кредитування через куп івлю  ц інних паперів; заборона
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: придбання ц інних паперів)
основний держ авний  реєстраційний
номер -  1027739664260, ідентиф ікац ійний
номер платника податків  -  6452010742.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ,
125124, м. М осква, вул. Правди, буд. 26 (РФ,
125124, г. М осква, ул . П равдь, дом 26)
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ДОКУМЕНТИ
455. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 

Страхова компан ія «Сбербанк страхування» особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
(Общ ество с о граниченной ответственностью  майном;
Страховая компания «Сбербанк 2) обмеження торговельних операцій;
страхование»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1147746683479,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7706810747. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 121170, м. М осква, вул. Поклонна,
буд. 3, ко рпус  1, поверх 1, прим іщ ення 3 (РФ ,
121170, г. М осква, ул . П оклонная, дом 3, 
ко рп ус  1, з та ж  1, помещ ение 3)

456. Акц іонерне товариство «Російський  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
банк п ід трим ки  малого і середнього особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
п ід приєм ництва» (А кц ионерное  общ ество майном;
«Российский  банк поддерж ки  малого и 2) обмеження торговельних операцій;
среднего предпринимательства»). В ідомості 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації:
основний держ авний реєстраційний
номер -  1027739108649, ідентиф ікац ійний
номер платника податків  -  7703213534.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ,
115035, м. М осква,
вул. Садовницька, буд. 79 (Р Ф , 115035, г.
М осква , ул. Садовническая, дом 79)

457. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Сучасні Технології»  (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
о граниченной отвественностью  «С оврем еннье майном;
Т ехнологии»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обмеження торговельних операцій; 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1037708040468, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7708229993. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 115432, м. М осква, про їзд  2-й 
П івденнопортовий, буд. 12А, корпус 1, 
будова 6 (Р Ф , 115432, г. М осква, проезд 2-й 
Ю ж но п ор то вьй , дом 12А, корпус 1, строение
6 )

458. Акц іонерне товариство «Державний 1) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових Три роки 
спец іал ізований Р ос ійський  експортно - зобов 'язань (заборона надавати кредити, позики ,
ім портний  банк» (Акционерное общ ество ф інансову допом огу , гарантії; заборона здійсню вати
«Государственньй  сп ец иализированньй  кредитування через куп івлю  ц інних паперів; заборона
Р оссийский  зксп ор тно -и м по ртн ь їй придбання ц інних паперів)
банк»). В ідомості згідно  з Єдиним
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1027739109133,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7704001959. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 123610, м. М осква, Набережна
Краснопресненська, буд. 12 (Р Ф , 123610, г.
М осква , Набережная Краснопресненская, 
дом  12)

459. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Страховий брокер Сбербанку» (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
о граниченной отвественностью  «Страховой майном;
брокер Сбербанка»). В ідомості згідно  з 2) обмеження торговельних операцій;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1147746683468,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7 7 0 6 8 1 0 7 3 0 .М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 121096, м. М осква, вул. Василіси
Кож ино ї, буд. 1, корпус 1, поверх 11, кімната
30 (РФ , 121096, г. М осква, ул. В асились
К о ж иной , дом  1, ко рп ус  1, зта ж  11, комната
30)

460. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Торговельний д ім  «Агроторг»  (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
о граниченной ответственностью  « Т о рго вьй  майном;
дом  «Агроторг»). В ідомості згідно  з Єдиним 2) обмеження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1047796863916,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7704537299. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 119034, м. М осква, провулок
Гагар інський , буд. 3 (РФ , 119034, г. М осква,
переулок Гагаринский , дом 3)

461. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Керую ча компан ія РФП І» (Общество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
с ограниченной ответственностью  майном;
«Управляю щ ая компания РФ П И »). В ідомості 2) обмеження торговельних операцій;
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром  3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації:
основний держ авний реєстраційний
номер -  1117746429371, ідентиф ікац ійний
номер платника податків  -  7708740277.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ,
107996, м. М осква, проспект А кадем іка  
Сахарова, буд. 9 (РФ , 107996, г. М осква, 
проспект А кадем ика  Сахарова, дом 9)

462. Акц іонерне товариство «Ум анський елеватор» 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
(Акционерное общ ество «Ум анский особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
злеватор»). В ідомості згідно  з Єдиним майном;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 2 ) обмеження торговельних операцій;
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний держ авний 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
реєстрац ійний номер -  1022304292416,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
2341000195. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 353740, Краснодарський  край,
Л ен ін град ський  район, станиця Лен ін градська , 
провулок Елеваторний, буд. 1 (РФ , 353740,
Краснодарский  край, Л енинградский  
район, станицаЛ енинградская, переулок 
^л ев ато р ньй , дом 1)

463. Публічне акціонерне товариство «Уральський 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
завод важ ко го  маш инобудування» (П убличное особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
акционерное общ ество «Уральский завод майном;
тяж елого  м аш иностроения»). В ідомості 2) обмеження торговельних операцій;
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром  3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації:
основний держ авний реєстраційний
номер -  1026605620689, ідентиф ікац ійний
номер платника податків  -  6663005798.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ,
620012, С вердловська область, 
м. Є катеринбург, площ а 1-ї П 'ятир ічки 
(РФ , 620012, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
площ адь 1-й Пятилетки)

464. Закрите акціонерне товариство 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Тернаф тогаз» (З а кр ьто е  акционерное особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
общ ество «Тернеф тегаз»). В ідомості з г ідно  з майном;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 2) обм еження торговельних операцій;
Р ос ійської Федерації: основний держ авний 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
реєстрац ійний номер -  1098911000473,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
8912002715. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 629380, Я мало-Ненецький
автономний окру г, село Красноселькуп,
територія П ромислова зона № 11, будова 2
(РФ , 629380, Я м ало-Н енецкий автоном ньй
округ, село Красноселькуп, территория
П ром ьш ленная зона № 11, строение 2)

465. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Активб ізнесконсалт»  (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
огранниченной ответственностью  майном;
«Активбизнесконсалт»). В ідомості з г ідно  з 2) обм еження торговельних операцій;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1137746390572,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7736659589. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 117997, м. М осква, вул. Вавілова,
буд. 19 (Р Ф , 117997, г. М осква, ул . Вавилова,
дом 19)

466. А кціонерне товариство «А грокредит-Інф орм »  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
(Акционерное общ ество «Агрокредит- особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
И нф орм »). В ідомості з г ідно  з Єдиним майном;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 2 ) обм еження торговельних операцій;
Р ос ійської Федерації: основний держ авний 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
реєстрац ійний номер -  1087746334400,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7 7 0 4 6 8 1 1 7 2 .М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 119034, м. М осква, провулок
Гагар інський , буд. 3 (РФ , 119034, г. М осква,
переулок Гагаринский , дом 3)

467. А кціонерне товариство «М іжнародна  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
керуюча компан ія»  (Акционерное особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
общ ество «М еждународная управляю щ ая майном;
ком пания»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обм еження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1027714019772,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7714283773. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 125284, м. М осква, вул. Бігова,
буд. 13, підвальне прим іщ ення VI, будова 5
(РФ , 125284, г. М осква, ул . Беговая, дом 13,
подвальное помещ ение VI, строение 5)

468. А кціонерне товариство «Недержавний 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
Пенсійний Ф онд  «П енсійний Ф онд  ВТБ» особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
(Акционерное общ ество «Н егосударственньй  майном;
П енсионньй  Ф он д  «П енсионньй  Ф он д  2) обм еження торговельних операцій;
ВТБ»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1147799014692,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7709445387. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 109147, м. М осква, вул.
Воронцовська, буд. 43, будова 1 (Р Ф , 109147, 
г. М осква, ул. Воронцовская, дом  43, строение
1)

469. А кціонерне товариство «Альбаський 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
елеватор» (Акционерное общ ество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
«Альбаш ский злеватор»). В ідомості згідно  з майном;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 2) обм еження торговельних операцій;
Р ос ійської Федерації: основний держ авний 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
реєстрац ійний номер -  1022303977112,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
2334001310. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 353700, Краснодарський  край,
Каневський район, станиця Н овомінська, 
провулок Запор ізький , буд. 15 (Р Ф , 353700,
Краснодарский  край, Каневский район, 
станица Н овоминская, переулок Запорож ский , 
дом 15)

470. А кціонерне товариство «Б ілоглинський  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
елеватор» (О ткрьтое  акционерное общ ество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
«Белоглинский злеватор»). В ідомості з г ідно  з майном;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 2) обм еження торговельних операцій;
Р ос ійської Федерації: основний держ авний 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
реєстрац ійний номер -  1022303499074,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
2326002180. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 353040, Краснодарський
край, Б іло глинський  район, с. Біла Глина,
вул. П ривокзальна, буд. 1 (Р Ф , 353040,
Краснодарский  край, Белоглинский  район, с.
Белая Глина, ул. П ривокзальная, дом 1)

471. А кціонерне товариство «Ладозький  Елеватор» 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
(Акционерное общ ество «Ладож ский  особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
^леватор»). В ідомості згідно  з Єдиним майном;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 2 ) обм еження торговельних операцій;
Р ос ійської Федерації: основний держ авний 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
реєстрац ійний номер -  1022304972029,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
2356007563. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 352320, Краснодарський  край,
Усть-Л абинський  район, станиця Ладозька, 
вул. Конш иних, буд. 115 (Р Ф , 352320,
Краснодарский  край, Усть-Л абинский  район, 
станица Л адож ская, ул. К о н ш и н ь х , дом 115)

472. А кціонерне товариство «Ровненський 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
елеватор» (Акционерное общ ество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
«Ровненский злеватор»). В ідомості з г ідно  з майном;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 2) обм еження торговельних операцій;
Р ос ійської Федерації: основний держ авний 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
реєстрац ійний номер -  1022304420709,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
2344007569. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 353036, Краснодарський  край,
Н овопокровський  район, селище Кубанське, 
вул. М иру, буд. 1 (РФ , 353036, Краснодарский  
край, Н овопокровский  район, поселок 
Кубанский , ул. М ира, дом  1)

473. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Аукціон» (Общество с о граниченной особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ответственностью  «Аукцион»). В ідомості майном;
згідно  з Єдиним держ авним  реєстром  2) обм еження торговельних операцій;
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
основний держ авний  реєстраційний
номер -  1027700256297, ідентиф ікац ійний
номер платника податків  -  7710203590.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ,
119334, м. М осква, проспект Л ен інський , буд.
32, поверх 1, прим іщ ення ІВ, к ім н . 12 (РФ,
119334, г. М осква, проспект Л енинский , дом 
32, зта ж  1, помещ ение ІВ, ком .12)
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474. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  

«БМ  Проєкт» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «БМ  П роект»). В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний реєстраційний 
номер -  5117746015624, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7702777873.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ,
107031, м. М осква, вул. Р ождественка, буд 
8 /15, будова 3 (Р Ф , 107031, г. М осква, 
ул. Рождественка, дом  8/15, строение 3)

475. В ідкрите акціонерне товариство «П аперово- 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
П ол іграф ічне об'єднання «П ечатники» особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
(О ткр и то е акц и о не рн ое  общ ество майном;
«Б ум аж но-П олиграф ическое  О бьединение 2) обмеження торговельних операцій;
«П ечатники»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1087746844240,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7706694089. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 121471, м. М осква, вул. Рябинова,
буд. 53, поверх 2, прим іщ ення І, к ім н . 55 (РФ ,
121471, г. М осква, ул . Рябиновая, дом 53, 
з та ж  2, помещ ение І, ком . 55)

476. В ідкрите акціонерне товариство «Чайка»
(О ткритое  акционерное общ ество 
«Чайка»). В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700308349, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  
7704021200. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 119034, м. М осква, провулок 
Турчанінова, 3, 1 (Р Ф , 119034, г. М осква, 
переулок Турчанинова, 3, 1)

477. Акц іонерне товариство «Газпром банк Л ізи нг»
(Акционерное общ ество «Газпром банк 
Л и зи н г» ). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1037728033606, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7728294503. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 117342, м. М осква, вул. М иклухо- 
М аклая, буд. 40, прим іщ ення IV, к ім н . 50 (РФ ,
117342, г. М осква, ул . М иклухо-М аклая, дом
40, помещ ение IV, ком . 50)

478. Акц іонерне товариство «Газпром банк 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки
-  Управл іння активами» (Акционерное особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
общ ество «Газпром банк -  Управление майном;
активам и»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обмеження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1047796382920,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7 7 2 2 5 1 5 8 3 7 .М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 119049, м. М осква, вул. Коровій
Вал, буд. 7 (РФ , 119049, г. М осква,
ул. Коровий Вал, дом  7)

479. Публічне акціонерне товариство 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Кр іогенного  маш инобудування» (Публичное особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
акционерное общ ество «Криогенного  майном;
м аш иностроения»). В ідомості з г ідно  з 2) обмеження торговельних операцій;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1025000513878,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
5001000066. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 143907, М осковська  обл., м.
Балашиха, проспект Леніна, буд. 67 (РФ ,
143907, М осковская обл., г. Балашиха, 
проспект Ленина, дом 67)

480. Акц іонерне товариство «Російське  А гентство 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки
зі страхування експортних кредитів та особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
інвестиц ій» (Акционерное общ ество майном;
«Российское  А гентство по страхованию  2) обмеження торговельних операцій; 
зксп о р тн ь їх  кредитов и инвестиций»). 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний реєстрац ійний 
номер -  1117746811566, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7704792651.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ,
123610, м. М осква, Краснопресненська  
набережна, буд. 12 (РФ , 123610, г. М осква,
Краснопресненская набереж ная ,дом  12)

481. Акц іонерне товариство «Еянський елеватор»
(Акционерное общ ество «Еянский 
злеватор»). В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1022304420478, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2344003814. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ, 353020, Краснодарський 
край, Н овопокровський  район, станиця 
Н овопокровська , вул. Григор 'єва, буд. 29 (РФ ,
353020, Краснодарский  край, Н овопокровский  
район, станица Н овопокровская , ул.
Григорьева, дом 29)

482. Акц іонерне товариство «ВЕБ.ДВ»
(Акционерное общ ество < ^ Б.ДВ»). В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний реєстраційний 
номер -  1112721010995, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  2721188289.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ,
123112, м. М осква, П ресненська набережна, 
буд. 10, прим іщ ення ІІ, к ім ната 8 -59  (РФ ,
123112, г. М осква, Пресненская набережная, 
дом  10, помещ ение ІІ, комната 8-59)

483. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Газкардсервіс» (Общество с о граниченной особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ответственностью  «Газкардсервис»). майном;
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  2) обмеження торговельних операцій;
реєстром  ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1027739027634,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7724199506. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ, 117630, м. М осква, вул. Обручева,
27, 2 (Р Ф , 117630, г. М осква, ул . Обручева,
27, 2)

484. А кціонерне Товариство «Газпром -  М едіа 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
Холдинг» (Акционерное общ ество «Газпром  особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
-  М едиа Х олдинг»). В ідомості з г ідно  з майном;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 2) обм еження торговельних операцій;
Р ос ійської Федерації: основний держ авний 3 ) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України 
реєстрац ійний номер -  5087746018960, 
ідентиф ікац ійний  номер платника 
податків  -  7728668727. М ісцезнаходження 
ю ридичної особи: РФ, 117418, м. М осква,
М ун іципальний о кр у г Ч ерьом уш ки, вул.
Н овочерьом уш кінська , буд. 65, поверх 13, 
прим іщ ення ХШ , кім н. 12 (Р Ф , 117418, г.
М осква, М униципальний  о кру г Черемуш ки, 
ул. Н овочерем уш кинская, дом  65, зта ж  13, 
помещ ение ХШ , ком . 12)

485. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Газпром банк-інвест»  (Общество 
с о граниченной ответственностью  
«Газпром банк-инвест»). В ідомості згідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1037602004483, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7612031791. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 119435, м. М осква, Саввинська 
набережна, буд. 23, будівля 1, прим іщ ення 
ХХІХ, поверх 5, к ім н . 26 (Р Ф , 119435, г.
М осква, Саввинская набережная, дом  23, 
строение 1, помещ ение ХХІХ, з та ж  5, ком. 26)

486. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«ГП Б -Ф акторинг»  (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ограниченной ответственностью  «ГПБ- майном;
Ф а кто р и н г») . В ідомості з г ідно  з Єдиним 2 ) обм еження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3 ) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1107746158629,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7727712331. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 117418, м. М осква, вул.
Н овочерьом уш кінська , буд. 63 (Р Ф , 117418, г.
М осква, ул. Н овочерем уш кинская , дом 63)

487. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
« ІЗ -К артекс імені П.Г. Коробкова»  (Общество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
с о граниченной ответственностью  «ИЗ- майном;
Картзкс  имени П.Г. Коробкова»). В ідомості 2) обм еження торговельних операцій;
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром  3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
ю ри дични х осіб Рос ійської Федерації:
основний держ авний  реєстраційний
номер -  1047855158780, ідентиф ікац ійний
номер платника податків  -  7817301375.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ,
196650, м. С анкт-Петербург, м. Колп іно,
Іж орський  завод, б/н (Р Ф , 196650, г. Санкт- 
Петербург, г. Колпино, И ж орский  завод, б/н)

488. Публічне акціонерне товариство « Іж о рськ і 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
заводи» (П убличное акционерное общ ество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
«И ж орские  за во д ь» ). В ідомості з г ідно  з майном;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 2) обм еження торговельних операцій;
Р ос ійської Федерації: основний держ авний 3 ) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
реєстрац ійний номер -  1027808749121,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7817005295. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 196650, м. С анкт-Петербург, м.
Колп іно, Іж орський  завод, б/н (РФ , 196650, 
г. С анкт-Петербург, г. Колпино, И ж орский  
завод, б/н)

489. В ідкрите акціонерне товариство «Криловський  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
елеватор» (О ткритое  акционерное общ ество особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
«Крьіловский  злеватор»). В ідомості згідно  з майном;
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 2) обм еження торговельних операцій;
Р ос ійської Федерації: основний держ авний 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
реєстрац ійний номер -  1022304103678,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
2338003767. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 352085, Краснодарський  край,
Криловський  район, станиця Октябрська, 
вул. Красногвард ійська , 1 (Р Ф , 352085,
Краснодарский  край, К р и л о вс ки й  район, 
станица О ктябрьская, ул . Красногвардейская, 
дом 1)

490. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«ОМ З-Спецсталь» (Общ ество с 
ограниченной ответственностью  «ОМ З- 
Спецсталь»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1026605609348, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  
6673089388. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 196650, м. С анкт-Петербург, м.
Колп іно, Іж орський  завод, б/н (РФ , 196650 
г. С анкт-Петербург, г. Колпино, И ж орский  
завод, б/н)

491. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
« Інф растуктура М олож ан іново»  (Общество 
с о граниченной ответственностью  
«И нф раструктура М олож аниново»). В ідомості 
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний  реєстраційний 
номер -  1027739071337, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7733109347.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ,
121059, м. М осква, вул. Брянська, буд. 5, 
поверх 4, прим іщ ення 1, к ім н . 25 (Р Ф , 121059, 
г. М осква, ул. Брянская, дом 5, з та ж  4, 
помещ ение 1, ком . 25)

492. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«Сбербанк Капітал» (Общество с особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ограниченной ответственностью  «Сбербанк майном;
Капитал»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 2) обм еження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1087746887678,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7736581290. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 117312, м. М осква, вул. Вавілова,
буд. 19 (Р Ф , 117312, г. М осква, ул . Вавилова,
дом 19)

493. В ідкрите акціонерне товариство 1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
«М алоросійський  Елеватор» (О ткритое  особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
акционерное общ ество «М алороссийский  майном;
^леватор»). В ідомості згідно  з Єдиним 2) обм еження торговельних операцій;
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
Р ос ійської Федерації: основний державний
реєстрац ійний номер -  1022304872754,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
2354003059. М ісцезнаходження ю ридично ї
особи: РФ, 352118, Краснодарський  край,
Т ихорецький район, станиця А рхангельська, 
вул. Садова, буд. 1 (РФ , 352118,
Краснодарский  край, Тихорецкий район, 
станица А рхангельская, ул . Садовая, дом 1)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України
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ДОКУМЕНТИ
494.

495.

496.

497.

498.

499.

500.

501.

502.

Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«М ультикарта» (Общ ество с ограниченной 
ответственностью  «М ультикарта»). В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний державний реєстраційний 
номер -  1027739116404, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7710007966. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ, 
109147, м. М осква, вул. Воронцовська, буд.
43, корпус 1 (РФ , 109147, г. М осква , ул. 
В оронцовская, дом  43, ко рпус  1)

Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
Страхова компан ія «ВТБ Страхування» 
(Общество с о граниченной ответственностью  
Страховая компания «ВТБ Страхование»). 
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027700462514, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7702263726. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ , 107078, м. М осква , М ун іципальний 
о кру г Красносельський , проспект А кадем іка  
Сахарова, буд. 10, прим іщ ення ХІІ, к ім н . 7 
(РФ , 107078, г. М осква , М униципальньй  
о кру г Красносельский , проспект А кадем ика  
Сахарова, дом  10, помещ ение ХІІ, ком .7 )

Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«ВЕБ Інж и н іри н г»  (Общество с ограниченной 
ответственностью  < ^ Б И нж иниринг» ). 
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1107746181674, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7708715560. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ , 101000, м. М осква , провулок 
Л ял ін, буд. 19, корпус 1, прим іщ ення ХХМ , 
к ім н . 11 (РФ , 101000, г. М осква , переулок 
Л ялин, дом  19, ко рп ус  1, помещ ение ХХМ , 
ком . 11)

Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«ВТБ Ф актор и нг»  (Общество с ограниченной 
ответственностью  «ВТБ Ф акторинг» ). 
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  5087746611145, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7708683999. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ , 123112, м. М осква , набережна 
П ресненська, буд. 10 (Р Ф , 123112, г. М осква, 
набережная П ресненская, дом 10)

Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«ВТБ Нерухом ість» (Общество с 
о граниченной ответственностью  «ВТБ 
Н едвиж им ость»). В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1117746272907, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7729679810. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ , 123112, м. М осква , набережна 
П ресненська, буд. 10, поверх 7 (Р Ф , 123112, 
г. М осква, набережная П ресненская, дом 10, 
з та ж  7)

Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«ВТБ Пенсійний Адм ін істратор»  (Общество 
с ограниченной ответственностью  «ВТБ 
П енсионньй  Адм инистратор»). В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний державний реєстраційний 
номер -  1097746178232, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7708698459. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
РФ, 115054, м. М осква, набережна 
Косм одам іанська, буд. 52, будова 1 
(РФ , 115054, г. М осква , набережная 
Косм одамианская, дом  5 2 ,строение 1)

Акц іонерне товариство «Корпорація 
розвитку  П івн ічного  Кавказу» (Акционерное 
общ ество «Корпорация развития Северного 
Кавказа»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1102632003253, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
2632100677. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: РФ , 357204, Ставропольський край, 
М інераловодський  р-н , хутір  Красний Пахар, 
вул. А втомобільна, будова 31 (РФ , 357204, 
Ставропольский край, М инераловодский  р-н, 
хутор К р а снь й  Пахарь, ул. Автомобильная, 
строение 31)

Публічне акц іонерне товариство «Об'єднані 
м аш инобуд івн і заводи» (Група Уралмаш - 
Іж ора) (Публичное акционерное общ ество 
«О бьединеннье  м аш иностроительнье  
за во д ь»  (Группа Уралм аш -И ж ора). В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний державний реєстраційний 
номер -  1026605610800, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  6663059899. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
РФ, 115035, м. М осква, О вчинн іковська  
набережна, буд. 20, будівля 1, поверх 4, 
прим іщ ення XII (Р Ф , 115035, м. М осква, 
О вчинниковская набережная, дом 20, 
строение 1, зта ж  4, помещ ение XII)

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України

Три роки

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України

Три роки

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України

Три роки

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України

Три роки

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України

Три роки

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України

Три роки

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України

Три роки

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України

Три роки

Акц іонерне товариство «С тепнянський 
елеватор» (Акционерное общ ество 
«С тепнянский злеватор»). В ідомості з г ідно  з

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;

Єдиним держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 2) обм еження торговельних операцій;
Р ос ійської Федерації: основний державний 3) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України
реєстрац ійний номер -  1022304243279,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
2340003980. М ісцезнаходження ю ридичної
особи: РФ , 352010, Краснодарський  край,
Кущ евський  район, с. Красне, вул. Крупська, 
буд. 2 (Р Ф , 352010, Краснодарский  край,
Кущ евский  район, с. Красное, ул. Крупская, 
дом 2)

Три роки

503.

504.

505.

506.

508.

Ф едеральне державне унітарне п ідприємство 
«Н ауково-досл ідний  інститут «Квант» 
(Ф едеральное государственное унитарное 
предприятие «Научно-исследовательский 
институт «Квант»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027739824254, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7711000890. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 125438, м. М осква, провулок 4-й 
Л ихачовський , буд. 15 (Р Ф , 125438, г. М осква, 
переулок 4-й Л ихачевский , дом 15)

Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Д іджитал С ек'ю ріті»  (Общество с 
ограниченной ответственностью  «Диджитал 
С екью рити»). В ідомості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1037816038732, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7806140905. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: РФ, 195027, м. Санкт-Петербург, 
Свердловська набережна, буд. 60, літер 
В, прим іщ ення 1Н, ч.п. 136, оф іс 229 (РФ , 
195027, г. С анкт-Петербург, Свердловская 
набережная, дом 60, литер В, помещ ение 1Н, 
ч.п. 136, оф ис 229)

Компанія «ЄРПСкан» (ЕВРЗсап). 
М ісцезнаходження ю ри дичної о с о б и :94301, 
Сполучені Штати А м ерики , Кал іф орнія, м.
Пало Альто, проспект Гам ільтон, 3 (228, 
Н а т іІІо п  Ауе, Саіііогпіа, І ІЗА, 94301)

Компанія «Ембеді» (Е тЬ е сІі). 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
Сполучені Штати А м ерики , 94704, Кал іф орнія,

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

Три роки

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій;
3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;

Три роки

Три роки

м. Берклі, вул. Еддісон, 2001; Д ерж ава Ізраїль, 2) обм еження торговельних операцій;
4673312, м. Герцлія, вул. М аскіт, буд. 12 
(2001, АССізоп З ігее і, ВегкеІеу, Са іііогпіа , І І5А, 
94704; М а зк ії з і., 12, Н еггііуа, ізгаеі, 4673312)

3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України

507. В ідкрите акціонерне товариство 
«Зовн іш ньоеконом ічне  об'єднання 
«Технопромекспорт» (О ткрьтое  акционерное 
общ ество «Внеш незконом ическое

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій; 

обьединение «Т ехнопром зкспорт»). В ідомості 3) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України 
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний  реєстраційний 
номер -  1067746244026, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7705713236.
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ,
119019, м. М осква, вул. Новий Арбат, 15, 
будова 2 (Р Ф , 119019, г. М осква, ул. Н овьй  
Арбат, 15, строение 2)

Три роки

А кціонерне товариство «АСТ» (Акционерное 
общ ество «АСТ»), в ідом ості з г ідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1027724000094, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7724244406. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: 115230, РФ, м. М осква, шосе 
Каш ирське , буд. 3 к2 , будівля № 4, 5 поверх, 
кім . 55, (Р Ф , 394019, г. М осква, шоссе 
Каш ирское, дом 3к2 , строение № 4,
5 зтаж , ком . 55)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона користування рад іочастотним  ресурсом 
України;
9) обм еження або припинення надання 
телеком ун ікац ійних послуг і використання 
телеком ун ікац ійних м ереж  загального  користування;
10) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб 
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  з цим 
Законом ;
11) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до 
яких застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом  (повна 
заборона);
13) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
14) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
15) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
16) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
17) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
18) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
19) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, установленим  цим Законом  (заборона 
зд ійснення держ авних закупівель товарів, робіт, 
послуг та використання підприємствами, установами, 
організац іями програм них продуктів , розроблених АТ 
«АСТ»)
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ДОКУМЕНТИ
509. Акц іонерне товариство «Позитив 

технолоджиз»  (Акционерное общество 
«П озитив технолодж из» ). В ідомості згідно  з 
Єдиним держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб 
Р ос ійсь ко ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1077761087117, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7718668887. М ісцезнаходження ю ридичної 
особи: 102741, РФ, м. М осква, Щ олківське  
шосе, буд. 23А, прим іщ ення V, к ім . 30 
(107241 , РФ, г. М осква, ш оссе Щ елковское , 
дом  23а, помещ ение V, ком . 30)

510. ТОВ «Необіт» (обьединение с ограниченной 
ответственностью  «Необит»). В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний реєстраційний 
номер -  1077847257641, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7804360292. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 195220, 
Р Ф , м. С анкт-Петербург, вул. Гжатська, буд. 
21, л ітер Г, (195220, РФ, г. Санкт-Петербург, 
ул. Гжатская, дом 21, литер Г)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона користування рад іочастотним  ресурсом 
України;
9) обмеження або припинення надання 
телеком ун ікац ійних послуг і використання 
телеком ун ікац ійних м ереж  загального  користування;
10) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  з цим 
Законом ;
11) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до 
яких застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом  (повна 
заборона);
13) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
14) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
15) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
16) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
17) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
18) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
19) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, установленим  цим Законом  (заборона 
зд ійснення держ авних закупівель товарів, робіт, 
послуг та використання підприємствами, установами, 
організац іями про грам них продуктів  розроблених АТ 
«АСТ»)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання е коном ічних  та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона користування рад іочастотним  ресурсом 
України;
9) обмеження або припинення надання 
телеком ун ікац ійних послуг і використання 
телеком ун ікац ійних м ереж  загального  користування;
10) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держ ави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  з цим 
Законом ;
11) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до 
яких застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом  (повна 
заборона);
13) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
14) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
15) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
16) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
17) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
18) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
19) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, установленим  цим Законом  (заборона 
зд ійснення держ авних закупівель товарів, робіт, 
послуг та використання підприємствами, установами, 
організац іями про грам них продуктів , розроблених АТ 
«АСТ»)

511. А кціонерне товариство «Квант-телеком» 
(Акционерное общ ество «Квант- 
телеком»). В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром ю ри дични х осіб 
Р ос ійської Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1073667031030, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
3662124236. М ісцезнаходження ю ридично ї 
особи: 394019, РФ, м. Ворон іж , вул. Єремеєва, 
буд. 22, (394019, РФ, г. Воронеж, ул.
Еремеева, дом  22)

512. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Н овокард» (Общество с ограниченной 
ответственностью  «Н овокард»). В ідомості 
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний  реєстраційний 
номер -  1025203026683, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  5260093711. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ,
603001, м. Н иж ній  Новгород, Казанська 
площа, буд. 1 (РФ , 603001, г. Н ижний 
Новгород, Казанская площ адь, дом 1)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона користування рад іочастотним  ресурсом 
України;
9) обм еження або припинення надання 
телеком ун ікац ійних послуг і використання 
телеком ун ікац ійних м ереж  загального  користування;
10) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  з цим 
Законом ;
11) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до 
яких застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом  (повна 
заборона);
13) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
14) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
15) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
16) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
17) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
18) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
19) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, установленим  цим Законом  (заборона 
зд ійснення держ авних закупівель товарів, робіт, 
послуг та використання підприємствами, установами, 
організац іями програм них продуктів , розроблених АТ 
«АСТ»)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона користування рад іочастотним  ресурсом 
України;
9) обм еження або припинення надання 
телеком ун ікац ійних послуг і використання 
телеком ун ікац ійних м ереж  загального  користування;
10) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  з цим 
Законом ;
11) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до 
яких застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом  (повна 
заборона);
13) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
14) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
15) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
16) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
17) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
18) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
19) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, установленим  цим Законом  (заборона 
зд ійснення держ авних закупівель товарів, робіт, 
послуг та використання підприємствами, установами, 
організац іями програм них продуктів , розроблених АТ 
«АСТ»)
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ДОКУМЕНТИ
513. Акц іонерне товариство «Нексайн» 

(Акционерное общ ество «Н зксайн»). В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний державний реєстраційний 
номер -  1027809251744, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7801019126. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ, 
199155, м. С анкт-Петербург, вул. Уральська, 
буд. 4 Б, прим іщ ення 19Н (Р Ф , 199155, г. 
С анкт-Петербург, ул . Уральская, дом 4 Б, 
помещ ение 19Н)

514. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  
«Петер-Сервіс Україна», код  згідно  з ЄДРПОУ 
36283284, м ісцезнаходж ення ю ридичної 
особи: Україна, м. Київ, 
вул. Ж илянська , буд. 148-Б

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрем а, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів  на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона користування рад іочастотним  ресурсом 
України;
9) обм еження або припинення надання 
телеком ун ікац ійних послуг і використання 
телеком ун ікац ійних м ереж  загального  користування;
10) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких  знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закупівель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з інозем ної 
держ ави, до яко ї застосовано санкц ії згідно  з цим 
Законом ;
11) заборона або обм еження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ій сько ви х кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до 
яких  застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом  (повна 
заборона);
13) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
14) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі гот івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
15) заборона зб ільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, п ідприємств, у  яки х  резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і б ільш е в ідсоткам и статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
16) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
17) припинення д ії торговельних у го д , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
18) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
19) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, установленим  цим Законом  (заборона 
зд ійснення держ авних закуп івель товарів, робіт, 
послуг та використання п ідприєм ствам и, установами, 
організац іями програм них продуктів , розроблених АТ 
«АСТ»)

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрем а, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів  на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8) заборона користування рад іочастотним  ресурсом 
України;
9) обм еження або припинення надання 
телеком ун ікац ійних послуг і використання 
телеком ун ікац ійних м ереж  загального  користування;
10) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких  знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закупівель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з інозем ної 
держ ави, до яко ї застосовано санкц ії згідно  з цим 
Законом ;
11) заборона або обм еження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ій сько ви х кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до 
яких  застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом  (повна 
заборона);
13) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
14) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі гот івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
15) заборона зб ільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, п ідприємств, у  яки х  резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і б ільш е в ідсоткам и статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
16) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
17) припинення д ії торговельних у го д , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
18) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
19) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, установленим  цим Законом  (заборона 
зд ійснення держ авних закуп івель товарів, робіт, 
послуг та використання п ідприєм ствам и, установами, 
організац іями програм них продуктів , розроблених АТ 
«АСТ»)

515. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Н ауково-Техн ічний Центр Протей» (Общество 
с о граниченной ответственностью  «Научно- 
Технический Центр Протей»). В ідомості 
з гідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї Федерації: 
основний держ авний  реєстраційний 
номер -  1027809185227, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7825483961. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: РФ, 
197183, м. С анкт-Петербург, Л ипова  алея, 
будинок 9, литер А, прим іщ ення 21Н, кімната 
523 (РФ , 197183, г. С анкт-Петербург, Липовая 
аллея, дом  9, литер А, пом. 21Н, комната 523)

516. Акц іонерне  товариство «СГ-Транс» 
(Акционерное общ ество «СГ-Транс»).
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Ф едерації: основний державний реєстраційний 
номер -  1047740000021, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7740000100.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ, 
117393, м. М осква, вул. А кадем іка  П ілю гіна, 
буд. 22, прим іщ ення XXVII, к ім н . 8 (РФ ,
117393, г. М осква, ул. А кадем ика  Пилюгина, 
дом 22, помещ ение XXVII, ком . 8 )

1) блокування актив ів  -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за  м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх інтересах;
8 ) заборона користування рад іочастотним  ресурсом 
України;
9) обм еження або припинення надання 
телеком ун ікац ійних послуг і використання 
телеком ун ікац ійних м ереж  загального  користування;
10) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  з цим 
Законом ;
11) заборона або обмеження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та пов ітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
12) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до 
яких застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом  (повна 
заборона);
13) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Національного 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
14) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
15) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яких резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
16) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
17) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
18) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
19) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, установленим  цим Законом  (заборона 
зд ійснення держ авних закупівель товарів, робіт, 
послуг та використання підприємствами, установами, 
організац іями програм них продуктів , розроблених АТ 
«АСТ»)

1) блокування актив ів  -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належ ним  їй
м айном;
2 ) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрем а, 
анулювання чи зупинення дії спец іальних дозвол ів  на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і посл уг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яки х  знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з інозем ної 
держ ави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обм еження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щ одо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з гідно  із  Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в інозем ну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, підприємств, у  яких резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більш е в ідсотками статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення дії торговельних угод, сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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517. Публічне акц іонерне товариство «М осковська  

б ірж а М М ВБ-РТС» (П убличное акционерное 
общ ество «М осковская биржа М М ВБ- 
РТС»). В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний реєстрац ійний 
номер -  1027739387411, 
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -  
7702077840.
М ісцезнаходження ю ри дично ї особи: РФ, 
125009, м. М осква, провулок Великий 
К исл івський , буд. 13 (РФ , 125009, г. М осква, 
переулок Больш ой Кисл овский , дом 13)

518. Акц іонерне  товариство «ЄВРОСИБЕНЕРГО» 
(Акционерное общ ество «ЕВРОСИБ^НЕРГО»). 
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний реєстрац ійний 
номер -  5087746073817, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  7706697347. 
М ісцезнаходження ю ри дично ї особи: РФ, 
663091, Красноярський  край, м. Д ивногорськ, 
вул. Чкалова, буд. 165, поверх 1, прим іщ ення 
2, к ім н . 3 (Р Ф , 663091, Красноярский  край, 
г. Д ивногорск, ул . Чкалова, дом  165, з та ж  1, 
помещ ение 2, ком . 3)

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення ліцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрем а, 
анулювання чи зупинення дії спец іальних дозвол ів  на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яки х  знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з інозем ної 
держ ави, до яко ї застосовано санкц ії з гідно  із Законом  
України «Про санкції»;
9) заборона або обм еження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щ одо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії згідно  із  Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в інозем ну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі гот івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, п ідприємств, у  яких резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і б ільш е в ідсоткам и статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України 
«Про санкц ії»  (заборона укр а їнськи м  суб 'єктам  
господарю вання використання у  своїй діяльності 
електронних торговельних систем «ПО РІага» та «ПО 
Рогіз»)

1) блокування активів -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення ліцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрем а, 
анулювання чи зупинення дії спец іальних дозвол ів  на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яки х  знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з інозем ної 
держ ави, до яко ї застосовано санкц ії з гідно  із Законом  
України «Про санкції»;
9) заборона або обм еження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щ одо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії згідно  із  Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в інозем ну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі гот івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, п ідприємств, у  яких резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і б ільш е в ідсоткам и статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних угод , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

519. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) блокування активів -  тимчасове обм еження права 
«Дайвтехносервіс» (Общество с ограниченной особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
ответственностью  «Дайвтехносервис»). майном;
В ідомості з г ідно  з Єдиним держ авним  2) обмеження торговельних операцій (повне
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійсько ї припинення);
Федерації: основний державний реєстрац ійний 3) запобігання виведенню капіталів за м еж і України
номер -  1037832007542,
ідентиф ікац ійний  номер платника податків  -
7814107161.
М ісцезнаходження ю ри дично ї особи: РФ,
198095, м. С анкт-Петербург, вул. Марш ала 
Говорова, буд. 35, л ітер А, частина прим іщ ення 
21-Н , частина оф ісу  423 (Р Ф , г. 198095, Санкт- 
Петербург, ул. М арш ала Говорова, дом 35, 
литер А, часть помещ ения 21-Н , часть оф иса 
423)

Три роки

520. Ф іл ія  Д ерж авного  ун ітарного  п ідприємства  
«Республ іки Крим» « К р им ські м орські порти» 
«Євпаторійський  торговельний порт» (Ф илиал 
Государственного унитарного  предприятия 
«Республики К р ь м »  « К р ь м ски е  м орские 
п о р ть »  «Евпаторийский то р го в ь й  порт»). 
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Ф едерації: основний державний реєстраційний 
номер -  1149102012620, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  9111000450. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія Автономної 
Республ іки Крим , м. Євпаторія, площ а 
М оряків, буд. 1

521. Ф іл ія  Д ерж авного  ун ітарного  п ідприємства  
«Республ іки Крим» « К р им ські м орські порти» 
«Керченський  торговельний порт» (Ф илиал 
Государственного унитарного  предприятия 
«Республики К р ь м »  « К р ьм ски е  м орские 
по р ть»  «Керченский то р го в ь й  порт»). 
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний реєстраційний 
номер -  1149102012620, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  9111000450. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія Автономної 
Республ іки Крим , м. Керч, вул. К ірова, буд. 46

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права особи Три роки 
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 ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення ліцензій та інш их дозволів, 
одержання (наявність) яких є умовою  для здійснення 
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи 
зупинення дії спеціальних дозволів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або д ію ть в їх інтересах;
8 ) заборона здійснення публічних та оборонних 
закупівель, товарів, робіт і послуг у  ю ридичних осіб
-  резидентів іноземної держави державної форми 
власності та ю ридичних осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності іноземної держави, а також  
публічних та оборонних закупівель у  інш их суб'єктів 
господарювання, що здійснюю ть продаж  товарів, робіт, 
послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про 
санкції»;
9) заборона або обмеження заходження іноземних 
невійськових суден та військових кораблів до 
територіального моря України, її внутріш ніх 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 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;
13) заборона збільшення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, підприємств, у  яких резидент 
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, 
учасником  якої є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має 
вплив на управління юридичною особою чи її д іяльність;
14) запровадження додаткових заходів у  сфері 
екологічного, санітарного, ф ітосанітарного 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) інш і санкції, що відповідають принципам їх 
застосування, встановленим Законом України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належ ним  їй
м айном;
2 ) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрем а, 
анулювання чи зупинення дії спец іальних дозвол ів  на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і посл уг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яки х  знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з інозем ної 
держ ави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обм еження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щ одо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з гідно  із  Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в інозем ну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, підприємств, у  яких резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більш е в ідсотками статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення дії торговельних угод, сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
522. Ф іл ія Д ерж авного  ун ітарного  п ідприємства 

«Республ іки Крим » «Крим ські м орські порти» 
«Ф еодос ійський  торговельний порт» (Ф илиал 
Государственного унитарного  предприятия 
«Республики К р ь м »  « К р ь м с ки е  м орские 
по р ть»  « Ф еодосийский  то р го вь й  порт). 
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний держ авний реєстрац ійний 
номер -  1149102012620, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  9111000450. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія Автономної 
Р еспубл іки Крим , м. Ф еодосія , вул. Горького , 
буд. 14

523. Ф іл ія Д ерж авного  ун ітарного  п ідприємства 
«Республ іки Крим » «Крим ські м орські порти» 
«Ялтинський торговельний порт» (Ф илиал 
Государственного унитарного  предприятия 
«Республики К р ь м »  « К р ь м с ки е  м орские 
по р ть»  «Я лтинский то р го вь й  порт»).
В ідомості згідно  з Єдиним держ авним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний держ авний реєстрац ійний 
номер -  1149102012620, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  9111000450. 
М ісцезнаходження ю ри дичної особи: 
тимчасово окупована  територ ія Автономної 
Р еспубл іки Крим , м. Ялта, вул. Рузвельта, 
буд. 5

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх  інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закупівель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходження іноземних 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яки х  резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних у го д , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сф ерах, зокрем а у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкції, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування активів -  тимчасове обмеження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрема, 
анулювання чи зупинення д ії спец іальних дозвол ів на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх  інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закупівель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ій сн ю ю ть  продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з іноземної 
держави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обмеження заходження іноземних 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до яких 
застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Україну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яки х  резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних у го д , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сф ерах, зокрем а у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкції, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

524. Ф іл ія  Д ерж авного  ун ітарного  п ідприємства  
«Республ іки Крим» « К р им ські м орські порти» 
« Д ерж гід ро граф ія»  (Ф илиал Государственного 
унитарного  предприятия «Республики 
К р ь м »  « К р ь м с ки е  м орские по р ть»  
« Госгидрограф ия»).
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Ф едерації: основний державний реєстраційний 
номер -  1149102012620, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  9111000450. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія Автономної 
Республ іки Крим , м. Керч, вул. К ірова, буд. 47а

525. Ф іл ія  Д ерж авного  ун ітарного  п ідприємства  
«Республ іки Крим» « К р им ські м орські порти» 
«Служба капітана Керченського  м орського  
рибного порту» (Ф илиал Государственного 
унитарного  предприятия «Республики К р ь м »  
«Служба капитана Керченского  м орского  
р ь б н о го  порта»).
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб Р ос ійської 
Федерації: основний державний реєстраційний 
номер -  1149102012620, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  9111000450. 
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 
тимчасово окупована територ ія Автономної 
Республ іки Крим , м. Керч, вул. Свердлова, 
буд. 49

1) блокування актив ів  -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належ ним  їй
м айном;
2 ) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрем а, 
анулювання чи зупинення дії спец іальних дозвол ів  на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і посл уг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яки х  знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з інозем ної 
держ ави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обм еження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щ одо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з гідно  із  Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в інозем ну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, підприємств, у  яких резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більш е в ідсотками статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення дії торговельних угод, сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування актив ів  -  тимчасове обм еження права Три роки 
особи користуватися та розпорядж атися належ ним  їй
м айном;
2 ) обмеження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за м еж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их 
дозвол ів , одержання (наявн ість) яких є ум овою  
для зд ійснення певного виду д іяльності, зокрем а, 
анулювання чи зупинення дії спец іальних дозвол ів  на 
користування надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть  в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і посл уг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яки х  знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а 
та ко ж  публ ічних та оборонних закуп івель у  інш их 
суб 'єкт ів  господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  
товарів, робіт, послуг походж енням  з інозем ної 
держ ави, до яко ї застосовано санкц ії з г ідно  із Законом  
України «Про санкц ії»;
9) заборона або обм еження заходж ення інозем них 
нев ійськових суден та в ійськових  кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України 
або зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щ одо ц інних паперів, емітентами яких є особи, до яких 
застосовано санкц ії з гідно  із  Законом  України «Про 
санкц ії»  (повна заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в інозем ну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, підприємств, у  яких резидент 
інозем ної держави, іноземна держава, ю ридична  особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більш е в ідсотками статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення дії торговельних угод, сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сферах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
526. Публічне акц іонерне товариство «Корпорація 

ВСМПО-АВІСМА» (П убличное акционерное 
общ ество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»). 
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб /  Єдиним 
держ авним  реєстром  індивідуальних 
п ідприєм ц ів  Р ос ійсько ї Федерації: 
основний державний реєстрац ійний 
номер -  1026600784011, ідентиф ікац ійний  
номер платника податків  -  6607000556. 
М ісцезнаходження ю ри дично ї особи: РФ, 
624760, С вердловська область, м. Верхня 
Салда, вулиця Паркова, буд. 1 
(Р Ф , 624760, Свердловская область, г. 
Верхняя Салда, ул. Парковая, дом 1)

527. «АВІСМА» ф іл ія  П убл ічного акц іонерного  
товариства «Корпорація ВСМПО- 
АВІСМА» («АВИСМ А» филиал П убличного 
а кционерного  общ ества «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМ А»). В ідомості згідно  з Єдиним 
держ авним  реєстром  ю ри дични х осіб /
Єдиним держ авним  реєстром індивідуальних 
п ідприєм ц ів  Р ос ійсько ї Федерації: основний 
державний реєстрац ійний номер -  
2046600367086.
М ісцезнаходження ю ри дично ї особи: РФ, 
618421, П ерм ський край, м. Березники, вул. 
Загородна, буд. 29 (Р Ф , 618421, Пермский 
к р а й ,г . Б ер е зни ки ,ул . Загородная, дом 29)

1) блокування активів —  тимчасове обм еження права Безстроково 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их дозвол ів , 
одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  для зд ійснення 
певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи 
зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх  інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а та ко ж  
публ ічних та оборонних закупівель у  інш их суб 'єкт ів  
господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  товарів, робіт, 
послуг походж енням  з інозем ної держави, до якої 
застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом ;
9) заборона або обм еження заходж ення іноземних 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України або 
зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до 
яких застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом  (повна 
заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних цінностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їнуз інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі го т івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, п ідприєм ств, у  яки х  резидент 
інозем ної держави. іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних у го д , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сф ерах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування активів —  тимчасове обм еження права Безстроково 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;
2 ) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капітал ів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их дозвол ів , 
одержання (наявн ість) яки х  є ум овою  для зд ійснення 
певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи 
зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного  
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх  інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а та ко ж  
публ ічних та оборонних закупівель у  інш их суб 'єкт ів  
господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  товарів, робіт, 
послуг походж енням  з інозем ної держави, до якої 
застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом ;
9) заборона або обм еження заходж ення іноземних 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України або 
зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до 
яких застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом  (повна 
заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних цінностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обмеження видачі го т івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, п ідприєм ств, у  яки х  резидент 
інозем ної держави. іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних у го д , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сф ерах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

528. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Торговельний д ім  «Корпорація ВСМПО- 
АВІСМ А» (Общество з ограниченной 
ответственностью  «Т орговий  дом 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМ А»). В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб /  Єдиним держ авним  
реєстром індивідуальних п ідприєм ц ів 
Р ос ійсько ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1169658005032, 
обл іковий  номер платника податків  -  
6623114536.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ, 
624760, С вердловська область, м. Верхня 
Салда, вул. Паркова, буд. 1 (РФ , 624760, 
Свердловская область, г. Верхняя С алда,ул. 
Парковая, дом. 1)

529. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«П ром ислові інвестиц ії» (Общество 
з о граниченной ответственностью  
«П ром ьіш ленньїе инвестиции»). В ідомості 
з г ідно  з Єдиним держ авним  реєстром 
ю ри дични х осіб /  Єдиним держ авним  
реєстром індивідуальних п ідприєм ц ів 
Р ос ійсько ї Федерації: основний державний 
реєстрац ійний номер -  1067746762710, 
обл іковий  номер платника податків  -  
7710634886.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: РФ, 
125009, м. М осква, вул. Тверська, буд. 22А, 
будівля 3, прим іщ ення № І, к ім ната 13, поверх
3 (Р Ф , 125009, г. М осква, ул. Тверская, дом 
22А, строение 3, помещ ение № І, комната 13, 
з та ж  3)

1) блокування активів —  тимчасове обм еження права Безстроково 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
м айном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их дозвол ів , 
одержання (наявн ість) яких  є ум овою  для зд ійснення 
певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи 
зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а та ко ж  
публ ічних та оборонних закупівель у  інш их суб 'єкт ів  
господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  товарів, робіт, 
послуг походж енням  з інозем ної держави, до якої 
застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом ;
9 ) заборона або обм еження заходж ення іноземних 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України або 
зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щ одо ц інних паперів, емітентами яких  є особи, до 
яких застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом  (повна 
заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних цінностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, п ідприєм ств, у  яки х  резидент 
інозем ної держави. іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і б ільш е в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних уго д , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сф ерах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування активів —  тимчасове обм еження права Безстроково 
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
м айном;
2) обм еження торговельних операцій (повне 
припинення);
3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов'язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их дозвол ів , 
одержання (наявн ість) яких  є ум овою  для зд ійснення 
певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи 
зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді держ авного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або д ію ть в їх інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авно ї ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держави, а та ко ж  
публ ічних та оборонних закупівель у  інш их суб 'єкт ів  
господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  товарів, робіт, 
послуг походж енням  з інозем ної держави, до якої 
застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом ;
9 ) заборона або обм еження заходж ення іноземних 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального  моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України або 
зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щ одо ц інних паперів, емітентами яких  є особи, до 
яких застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом  (повна 
заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій  в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних цінностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних ц інностей та обм еження видачі готівки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення р озм іру  статутного капіталу 
господарських  товариств, п ідприєм ств, у  яки х  резидент 
інозем ної держави. іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і б ільш е в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадж ення додаткових заход ів у  сфері 
е кол огічно го , санітарного, ф ітосан ітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних уго д , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сф ерах, зокрем а  у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об 'єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»
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ДОКУМЕНТИ
530. «П ім п ієза  П ім ітед» (И т р іе га  І_ ітіІесі). 1) блокування активів —  тимчасове обмеження права Безстроково

Ю ридична особа зареєстрована в ідповідно особи користуватися та розпорядж атися належним  їй 
до законодавства Р еспубл іки К іпр . майном;
М ісцезнаходження ю ридичної особи: 2) обм еження торговельних операцій (повне
Республ іка  К іпр , м. Н і к о с і я ,  Ф оті Пітта, 9, 4 -й  пр ипинення)1
поверх, оф іс 4 0 2 ,1 0 6 5  ^  обм еження, часткове чи повне припинення транзиту

ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов’ язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их дозвол ів , 
одержання (наявн ість) яких є ум овою  для зд ійснення 
певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи 
зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх  інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 
закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а та ко ж  
публ ічних та оборонних закупівель у  інш их суб’єктів 
господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  товарів, робіт, 
послуг походж енням  з інозем ної держави, до яко ї 
застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом ;
9) заборона або обмеження заходження іноземних 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України або 
зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до 
яких застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом  (повна 
заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їну з інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних цінностей та обмеження видачі го т івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яки х  резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних у го д , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сф ерах, зокрем а у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об’єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

1) блокування активів —  тимчасове обмеження права Безстроково
особи користуватися та розпорядж атися належним  їй
майном;

1018, м. Лозанна

531. «Т ірус інтернеш нл ЕС ЕИ»
(Тігиз Іп іегпаїіопаї ЗА). Ю ридична особа 
зареєстрована в ідповідно до законодавства
Ш вейцарії. М ісцезнаходження ю ридичної 2) обм еження торговельних операцій (повне 
особи: Ш вейцарія, проспект Тратта Паїль, 1, п р ипинення)1

3) обм еження, часткове чи повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та перевезень територ ією  України 
(повне припинення);
4) запоб ігання виведенню  капіталів за меж і України;
5) зупинення виконання економ ічних та ф інансових 
зобов’ язань;
6 ) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их дозвол ів , 
одержання (наявн ість) яких є ум овою  для зд ійснення 
певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи 
зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування 
надрами;
7) заборона участі у  приватизації, оренді державного 
майна резидентами інозем ної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано контролю ю ться резидентами 
інозем ної держави або дію ть в їх  інтересах;
8 ) заборона зд ійснення публ ічних та оборонних 

закупівель, товарів, роб іт і послуг у  ю ри дични х осіб
-  резидентів інозем ної держави держ авної ф орми 
власності та ю ри дични х осіб, частка статутного капіталу 
яких знаходиться у  власності інозем ної держ ави, а та ко ж  
публ ічних та оборонних закупівель у  інш их суб’єктів 
господарю вання, що зд ійсню ю ть продаж  товарів, робіт, 
послуг походж енням  з інозем ної держави, до яко ї 
застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом ;
9) заборона або обмеження заходження іноземних 
нев ійськових суден та в ійськових кораблів до 
територ іального моря України, її внутр іш н іх  вод, портів 
та повітряних суден до повітряного  простору України або 
зд ійснення посадки на територ ії У країни;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів 
щодо ц інних паперів, емітентами яки х  є особи, до 
яких застосовано санкц ії з г ідно  з цим Законом  (повна 
заборона);
11) заборона видачі дозвол ів , л іцензій  Н аціонального 
банку України на зд ійснення інвестиц ій в іноземну 
державу, розм іщ ення валю тних ц інностей на рахунках і 
вкладах на територ ії інозем ної держави;
12) припинення видачі дозвол ів , л іцензій  на ввезення 
в Укра їнуз інозем ної держави чи вивезення з України 
валю тних цінностей та обмеження видачі го т івки  за 
платіж ним и карткам и, ем ітованими резидентами 
інозем ної держави;
13) заборона зб ільш ення розм іру статутного капіталу 
господарських товариств, п ідприєм ств, у  яки х  резидент 
інозем ної держ ави, іноземна держава, ю ридична особа, 
учасником  яко ї є нерезидент або іноземна держава, 
володіє 10 і більше в ідсоткам и статутного капіталу 
або має вплив на управл іння ю ридичною  особою  чи її 
д іяльність;
14) запровадження додаткових заход ів у  сфері 
екологічно го , санітарного, ф ітосанітарного  та 
ветеринарного контролю ;
15) припинення д ії торговельних у го д , сп ільних проектів  
та пром ислових програм  у  певних сф ерах, зокрем а у 
сф ері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій , прав на об’єкти 
права інтелектуальної власності;
17) інш і санкц ії, що в ідповідаю ть принципам  їх 
застосування, встановленим  Законом  України «Про 
санкції»

532. Товариство з обм еж еною  1) анулювання або зупинення ліцензій  та інш их дозвол ів , Безстроково 
в ідповідальн істю  «Валки-Ільм еніт» . В ідомості одержання (наявн ість) яких  є ум овою  для зд ійснення
згідно  з Єдиним держ авним  реєстром певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи
ю ри дични х осіб, ф ізични х осіб -  п ідприєм ц ів  зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування 
та гром адських ф орм увань України: надрами
ідентиф ікац ійний  код  ю ри дичної особи -  
31280048.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: Україна,
12110, Ж ито м и р сь ка  обл., Х орош івський  р-н, 
смт Ірш анськ, вул. Ш евченка, буд. 1 А.
Спеціальний дозвіл № 3590

533. Приватне акціонерне товариство «Волинська 1) анулювання або зупинення ліцензій  та інш их дозвол ів , Безстроково 
г ір ни чо -х ім ічн а  ком пан ія» . одержання (наявн ість) яких  є ум овою  для зд ійснення
В ідомості з г ідно  з Єдиним держ авним  певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи
реєстром ю ри дични х осіб, ф ізични х  осіб зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування 
-  п ідприєм ц ів  та гром адських ф орм увань надрами 
України: ідентиф ікац ійний  код  ю ридичної 
о с о б и -3 1 1 8 3 9 3 2 .
М ісцезнаходження ю ридичної особи: Україна,
71214, Запор ізька  обл., Ч ерн ігівський  р-н, 
с. Н овополтавка, вул. Центральна, буд. 195.
Спеціальний дозвіл № 5075

1) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их дозвол ів , Безстроково
одержання (наявн ість) яких  є ум овою  для зд ійснення
певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи
зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування
надрами

1) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их дозвол ів , Безстроково
одержання (наявн ість) яких  є ум овою  для зд ійснення
певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи
зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування
надрами

534. Товариство з обмеженою
відповідальн істю  «Т іоФ аб ЛТД».
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб, ф ізични х  осіб
-  п ідприєм ц ів  та гром адських ф орм увань 
України: ідентиф ікац ійний  код  ю ридичної 
о с о б и -3 1 7 8 2 3 6 9 .
М ісцезнаходження ю ридичної особи: Україна,
18002, м. Черкаси, вул. Остафія Даш ковича, 
буд. 20. Спеціальний дозвіл  № 4335

535 Товариство з обмеженою
відповідальн істю  «Рутил-ільм енітова 
компан ія».
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб, ф ізични х  осіб
-  п ідприєм ц ів  та гром адських ф орм увань 
України: ідентиф ікац ійний  код  ю ридичної 
особи -  33512635.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: Україна,
49000, м. Дніпро , 
вул. Ш евченко, буд. 53.
Спеціальний дозвіл № 5471

536. Товариство з обм еж еною  відповідальн істю  1) анулювання або зупинення ліцензій  та інш их дозвол ів , Безстроково 
«Б ілан івський  гірничо-збагачувальний  одержання (наявн ість) яких  є ум овою  для зд ійснення
комб інат». певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи
В ідомості з г ідно  з Єдиним держ авним  зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування
реєстром ю ри дични х осіб, ф ізични х  осіб надрами
-  п ідприєм ц ів  та гром адських ф орм увань 
України:
ідентиф ікац ійний  код  ю ридичної 
о с о б и -3 6 6 0 1 2 9 8 .
М ісцезнаходження ю ридичної особи:
Україна, 39802, П олтавська обл., м. Гор іш ні, 
вул. Буд івельників , буд. 16.
Спеціальний дозвіл № 3571

537. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Бегань».
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб, ф ізични х  осіб
-  п ідприєм ц ів  та гром адських ф орм увань 
України: ідентиф ікац ійний  код  ю ридичної 
особи -  37857172.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: Україна, 
02140, м. Київ, вул. Бориса Гмирі, буд. 8Б. 
Спеціальний дозвіл № 2769

538. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Трубопласт».
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб, ф ізични х  осіб
-  п ідприєм ц ів  та гром адських ф орм увань 
України: ідентиф ікац ійний  код  ю ридичної 
о с о б и -3 0 4 7 8 0 5 2 .
М ісцезнаходження ю ридичної особи: Україна,
79000, м. Л ьвів,
пл. М іцкевича, буд. 8.
Спеціальний дозвіл № 4695

539. Товариство з обм еж еною  в ідповідальн істю  
«Н аф тогазова компан ія «Буковина». 
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб, ф ізични х  осіб
-  п ідприєм ц ів  та гром адських ф орм увань 
України: ідентиф ікац ійний  код  ю ридичної 
особи -  32572617.
М ісцезнаходження ю ридичної особи: Україна, 
04123, м. Київ, вул. Западинська, буд. 13-А. 
Спеціальні дозволи № 2641 та № 2642

540. Товариство з обмеженою  
в ідповідальн істю  «Тисагаз».
В ідомості з г ідно  з Єдиним державним  
реєстром ю ри дични х осіб, ф ізични х  осіб
-  п ідприєм ц ів  та гром адських ф орм увань 
України: ідентиф ікац ійний  код  ю ридичної 
о с о б и -2 2 0 9 1 1 2 1 .
М ісцезнаходження ю ридичної особи: Україна, 
98452, Закарпатська  обл., У ж го р од ськи й  р-н, 
с. Вовкове, 
вул .Т айня, 5 км .
Спеціальний дозвіл № 6163

1) анулювання або зупинення л іцензій  та інш их дозвол ів , Безстроково
одержання (наявн ість) яких  є ум овою  для зд ійснення
певного виду д іяльності, зокрем а, анулювання чи
зупинення д ії спец іальних дозвол ів на користування
надрами
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