
Додаток 2 

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій)» 

 
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, 

до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) 

 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

1.  Відкрите акціонерне товариство  

«308 авіаційний ремонтний завод»  

(открытое акционерное общество 

«308 авиационный ремонтный завод»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1073702031754, дата реєстрації – 13 липня 

2007 р., ідентифікаційний номер платника 

податків – 3702530967, місцезнаходження 

юридичної особи – 153035, Російська 

Федерація, м. Іваново, вул. Лежневська, 118в 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом України «Про 

санкції» (далі – Закон) (заборона на 

встановлення ділових контактів; 

зупинення фінансових операцій) 

2.  Відкрите акціонерне товариство «Державна 

авіакомпанія «224 льотний загін»  

(открытое акционерное общество 

«Государственная авиакомпания «224 летный 

отряд»), основний державний реєстраційний 

номер – 1097746281160,  

дата реєстрації – 8 травня 2009 р., 

місцезнаходження юридичної особи – 107014, 

Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Матроська Тиша, 10 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 



2 

Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

3.  Відкрите акціонерне товариство 

«Агроінвестиційний комерційний банк» 

(открытое акционерное общество 

«Агроинвестиционный коммерческий банк»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1023000927520, дата реєстрації – 8 жовтня 

2002 р., місцезнаходження юридичної  

особи – 414000, Російська Федерація, 

м. Астрахань, пл. Леніна 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

4.  Відкрите акціонерне товариство «Концерн 

ПВО «Алмаз-Антей» (открытое акционерное 

общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1027739001993, ідентифікаційний номер 

платника податків – 7731084175, 

місцезнаходження юридичної особи – 121471, 

Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Верейська, 41 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом (заборона на 

встановлення ділових контактів; заборона 

діяльності на території України) 

5.  Публічне акціонерне товариство 

«Аделантбанк» (публичное акционерное 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

общество «Аделантбанк»), основний 

державний реєстраційний номер – 

1027739030110, дата реєстрації – 31 липня 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

127051, Російська Федерація, м. Москва, 

бульв. Петровський, 19/2, будівля 1, місце 

розташування офісу – 127055, Російська 

Федерація, м. Москва, вул. Паліха, 13/1, 

будівля 1 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

 

6.  Публічне акціонерне товариство «Аерофлот – 

російські авіалінії» (публичное акционерное 

общество «Аэрофлот – российские 

авиалинии»), основний державний 

реєстраційний номер – 1027700092661,  

дата реєстрації – 2 серпня 2002 р., 

місцезнаходження юридичної особи – 119002, 

Російська Федерація, м. Москва,  

вул. Арбат, 10 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять 

до окупації території, експропріації 

чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

7.  Акціонерне товариство «Ак Барс Аеро» 

(акционерное общество «Ак Барс Аэро»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1021601764557, дата реєстрації – 21 жовтня 

2002 р., місцезнаходження юридичної  

особи – 420017, Російська Федерація, 

Республіка Татарстан, Лаішевський район, 

с. Аеропорт, 12409 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять 

до окупації території, експропріації 

чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 

8.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Атран»  (общество с ограниченной 

ответственностью «Атран»), основний 

державний реєстраційний номер – 

1065009017897, дата реєстрації – 13 липня 

2006 р., місцезнаходження юридичної  

особи – 141400, Російська Федерація, 

Московська область, м. Хімки,  

вул. Авіаційна, 8, офіс 201 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

9.  Відкрите акціонерне товариство акціонерний 

комерційний банк «БайкалБанк» (открытое 

акционерное общество акционерный 

коммерческий банк «БайкалБанк»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1020300003460, дата реєстрації – 22 листопада 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

670034, Російська Федерація, Республіка 

Бурятія, м. Улан-Уде, вул. Червоноармійська, 

28 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

10.  Відкрите акціонерне товариство Акціонерний 

комерційний банк «Банк Москви» (открытое 

акционерное общество Акционерный 

коммерческий банк «Банк Москвы», з травня 

2016 р. найменування змінено на публічне 

акціонерне товариство «БМ-Банк»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1027700159497, дата реєстрації – 27 серпня 

2002 р., місцезнаходження юридичної  

особи – 107996, Російська Федерації, 

м. Москва, вул. Рождественка, 8/15,  

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

запобігання виведенню капіталів за межі 

України  



6 

Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

будівля 3 економічного розвитку 

11.  Комерційний банк «Бізнес для Бізнеса»  

(коммерческий банк «Бизнес для Бизнеса»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1022100008325,  дата реєстрації – 9 грудня 

2002 р., місцезнаходження юридичної  

особи – 429060, Російська Федерації, Чуваська 

Республіка, м. Ядрін, вул. Червоноармійська, 5 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

 

12.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Борисфен-Авіа» (общество с ограниченной 

ответственностью «Борисфен-Авиа»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1027739323479, дата реєстрації – 7 жовтня 

2002 р., ідентифікаційний номер платника 

податків – 7719031353, місцезнаходження 

юридичної особи – 453300, Російська 

Федерація, м. Москва, вул. Друга Пісчана, 4 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом (заборона на 

встановлення ділових контактів; 

зупинення фінансових операцій) 

13.  Благодійний фонд Святителя Василія 

Великого (благотворительный фонд Святителя 

Василия Великого), ідентифікаційний номер 

платника податків – 5077021210, 

місцезнаходження юридичної особи – 

Російська Федерація, Московська область, 

Серпуховський район, с-ще Спас-Тешилово, 3 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 



7 

Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

призводять до окупації території 

України 

14.  Відкрите акціонерне товариство «Вертольоти 

Росії» (открытое акционерное общество 

«Вертолеты России»), основний державний 

реєстраційний номер – 1077746003334, дата 

реєстрації – 9 січня 2007 р., ідентифікаційний 

номер платника податків – 7731559044, 

місцезнаходження юридичної особи – 121357, 

Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Верейська, 29, будівля 141 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом (заборона на 

встановлення ділових контактів; заборона 

діяльності на території України; 

зупинення фінансових операцій) 

15.  Відкрите акціонерне товариство «Вертолітна 

сервісна компанія» (открытое акционерное 

общество «Вертолетная сервисная компания»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1037704005041, дата реєстрації – 17 лютого 

2003 р., ідентифікаційний номер платника 

податків – 7704252960, місцезнаходження 

юридичної особи – 119034, Російська 

Федерація, м. Москва, вул. Пречистенка, 40/2, 

корпус 3 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом (заборона на 

встановлення ділових контактів; 

зупинення фінансових операцій) 

16.  Відкрите акціонерне товариство  

Комерційний банк «Верхньоволзький»  

(открытое акционерное общество 

Коммерческий банк «Верхневолжский»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1027600000185, дата реєстрації – 28 серпня 

2002 р., місцезнаходження юридичної  

особи – 152903, Російська Федерація, 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Ярославська область, м. Рибінськ, вул. Братів 

Орлових, 1а 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

17.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Авіакомпанія «ВІМ-АВІА»  

(общество с ограниченной ответственностью 

«Авиакомпания «ВИМ-АВИА»),  

основний державний реєстраційний номер –

1027713011237, дата реєстрації – 15 жовтня 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

121087, Російська Федерація, м. Москва, 

Багратіонівський проїзд, 7, корпус 20в 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, інших 

суб’єктів, які створюють реальні 

та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять 

до окупації території, експропріації 

чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 

18.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Авіапідприємство «Газпром авіа»  

(общество с ограниченной ответственностью 

«Авиапредприятие «Газпром авиа»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1025007509768, дата реєстрації – 20 серпня 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

142131, Російська Федерація, м. Москва,  

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, інших 

суб’єктів, які створюють реальні 

та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

с-ще Рязановське, аеропорт «Остафьєво» та/або порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять 

до окупації території, експропріації 

чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

19.  Акціонерне товариство «Газпром 

Банк» (акционерное общество «Газпром 

Банк»), основний державний реєстраційний 

номер – 1027700167110, дата реєстрації – 28 

серпня 2002 р., місцезнаходження юридичної 

особи – 117420, м. Москва, вул. Наметкіна, 16, 

корпус 1 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

 

20.  Акціонерне товариство «ГЕНБАНК» 

(акционерное общество «ГЕНБАНК»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1137711000074, дата реєстрації – 10 червня 

2013 р., місцезнаходження юридичної особи – 

115184, Російська Федерація, м. Москва, 

Озерківська набережна, 12 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

21.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Глобус» (общество с ограниченной 

ответственностью «Глобус»), основний 

державний реєстраційний номер – 

1075475006342, дата реєстрації – 26 вересня 

2007 р., місцезнаходження юридичної особи – 

633104, Російська Федерація, Новосибірська 

область, м. Об-4, аеропорт «Толмачево» 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 

22.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Джаст Банк» (общество с ограниченной 

ответственностью «Джаст Банк»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1117711000032, дата реєстрації – 13 липня 

2011 р., місцезнаходження юридичної особи – 

119180, Російська Федерація, м. Москва, 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

вул. Велика Полянка, 54, будівля 1 території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

23.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Доктор Веб» (общество с ограниченной 

ответственностью «Доктор Веб»), 

місцезнаходження юридичної особи – 125124, 

Російська Федерація, м. Москва, вул. Ямського 

поля, 2, корпус 12а 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

заборона здійснення державних 

закупівель товарів, робіт і послуг у 

юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та 

юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких перебуває у власності 

іноземної держави, а також державних 

закупівель у інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж 

товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано 

санкції згідно із Законом 

24.  Відкрите акціонерне товариство «Авіакомпанія 

«Донавіа» (открытое акционерное общество 

«Авиакомпания «Донавиа»), основний 

державний реєстраційний номер – 

1026104023439, дата реєстрації – 25 липня 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

344009, Російська Федерація, м. Ростов-на-

Дону, просп. Шолохова, 272 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

25.  Акціонерне товариство банк «Івестиційний 

Капітал» (акционерное общество банк 

«Инвестиционный Капитал»), основний 

державний реєстраційний номер – 

1060200012685, дата реєстрації –  

27 листопада 2006 р., місцезнаходження 

юридичної особи – 450077, Російська 

Федерація, Республіка Башкортостан, м. Уфа, 

вул. Достоєвського, 100, корпус 1 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

 

26.  Відкрите акціонерне товариство  

Комерційний банк «Інвестрастбанк»  

(открытое акционерное общество 

Коммерческий банк «Инвестрастбанк»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1087711000035,  дата реєстрації – 25 березня 

2008 р., місцезнаходження юридичної особи – 

107113, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Шумкіна, 20, будівля 1 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

економічного розвитку 

27.  Закрите акціонерне товариство Комерційний 

банк «Індустріальний ощадний банк»  

(закрытое акционерное общество 

Коммерческий банк «Индустриальный 

сберегательный банк»), основний 

державний реєстраційний номер – 

1027739339715, дата реєстрації – 8 жовтня 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

125167, Російська Федерація, м. Москва, 

пров. Ельдорадівський, 7 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

 

28.  Акціонерне товариство «К2 Банк» 

(акционерное общество «К2 Банк»), основний 

державний реєстраційний номер – 

1021500000103, дата реєстрації – 20 вересня 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

369000, Російська Федерація, Карачаєво-

Черкеська Республіка, м. Черкеськ, 

вул. Калантаєвського, 2а,  

колишня назва – закрите акціонерне 

товариство Акціонерний комерційний банк 

«Владикавказский Комерческий Банк» 

 

дії іноземної юридичної, особи 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

 

29.  Відкрите акціонерне товариство «Казанський 

вертолітний завод» (открытое акционерное 

общество «Казанский вертолетный завод»), 

основний державний реєстраційний номер – 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) інші санкції, що відповідають 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

1021603881683, дата реєстрації – 30 жовтня 

2002 р., ідентифікаційний номер платника 

податків – 1656002652, місцезнаходження 

юридичної особи – 420085, Російська 

Федерація, Республіка Татарстан, м. Казань, 

вул. Тецевська, 14 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом (заборона на 

встановлення ділових контактів; 

зупинення фінансових операцій) 

30.  Закрите акціонерне товариство «Лабораторія 

Касперського» (закрытое акционерное 

общество «Лаборатория Касперского»), код 

згідно із загальноросійським класифікатором  

підприємств та організацій (ОКПО) –48856491, 

ідентифікаційний номер – 7713140469, 

місцезнаходження юридичної особи – 125212, 

Російська Федерація, м. Москва, Ленінградське 

шосе, 39а, будівля 3, Бізнес-Центр «Олімпія 

парк»  

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

заборона здійснення державних 

закупівель товарів, робіт і послуг у 

юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та 

юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких перебуває у власності 

іноземної держави, а також державних 

закупівель у інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж 

товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано 

санкції згідно із Законом 

31.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Авіакомпанія «Когалимавіа»  

(общество с ограниченной ответственностью 

«Авиакомпания «Когалымавиа»),  

місцезнаходження юридичної особи – 109028, 

Російська Федерація, м. Москва, 

пров. Хохловський, 10, будівля 3, юридична 

адреса – 115533, Російська Федерація, 

м. Москва, просп. Андропова, 22 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, інших 

суб’єктів, які створюють реальні 

та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять 

до окупації території, експропріації 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

32.  Закрите акціонерне товариство  

«Виробниче об’єднання «Космос»  

(закрытое акционерное общество 

«Производственное объединение «Космос»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1027700321880, дата реєстрації – 16 жовтня 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

119027, Російська Федерація, м. Москва, 

Боровське шосе, Внуково-3, 1, кімн. 1 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, інших 

суб’єктів, які створюють реальні 

та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять 

до окупації території, експропріації 

чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 

33.  Відкрите акціонерне товариство 

«Краснодарський краєвий інвестіційний банк»  

(открытое акционерное общество 

«Краснодарский краевой инвестиционный 

банк»), основний державний реєстраційний 

номер – 1022300000029, дата реєстрації – 8 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

серпня 2002 р., місцезнаходження юридичної 

особи – 350063, Російська Федерація, 

м. Краснодар, вул. Миру, 34 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

34.  Відкрите акціонерне товариство 

«Кумертауське авіаційне виробниче 

підприємство» (открытое акционерное 

общество «Кумертаусское авиационное 

производственное предприятие»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1080262000609, дата реєстрації – 15 квітня 

2008 р., ідентифікаційний номер платника 

податків – 0262016287, місцезнаходження 

юридичної особи – 453300, Російська 

Федерація, Республіка Башкортостан, 

м. Кумертау, вул. Новозаринська, 15а 

 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом (заборона на 

встановлення ділових контактів; 

зупинення фінансових операцій) 

35.  Відкрите акціонерне товариство Комерційний 

банк «МАСТ-Банк» (открытое акционерное 

общество Коммерческий банк «МАСТ-Банк»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1027739199124, дата реєстрації – 17 вересня 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

107014, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Бабаєвська, 6 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

36.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Маршал Капітал Партнерз» (общество с 

ограниченной ответственностью «Маршал 

Капитал Партнерз» («Marshall Capital 

Partners»), ідентифікаційний номер платника 

податків – 7722544073, місцезнаходження 

юридичної особи – Російська Федерація, 

м. Москва, вул. Третя Кабельна, 2 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

37.  Закрите акціонерне товариство «Науково-

технічний центр експлуатації і ресурсу 

авіаційної техніки» (закрытое акционерное 

общество «Научно-технический центр 

эксплуатации и ресурса авиационной 

техники»), основний державний реєстраційний 

номер – 1035005001382, дата реєстрації – 21 

січня 2003 р., ідентифікаційний номер 

платника податків – 5027052453, 

місцезнаходження юридичної особи – 140011, 

Російська Федерація, Московська область, 

м. Люберці, вул. Третє поштове відділення, 50а 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом (заборона на 

встановлення ділових контактів; 

зупинення фінансових операцій) 

38.  Відкрите акціонерне товариство 

«Телекомпанія НТВ» (открытое акционерное 

общество «Телекомпания НТВ»), 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7703191457 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

обмеження або припинення надання 

телекомунікаційних послуг і 

використання телекомунікаційних мереж 

загального користування 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

39.  Корпорація «Нутрітек» (Корпорация 

«Нутритек»), Російська Федерація 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

40.  Відкрите акціонерне товариство «Оренбурзькі 

авіалінії» (открытое акционерное общество 

«Оренбургские авиалинии»), основний 

державний реєстраційний номер – 

1115658000754, дата реєстрації – 20 січня 2011 

р., місцезнаходження юридичної особи – 

466049, Російська Федерація, Оренбурзька 

область, Оренбурзький район, с. Аеропорт 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять 

до окупації території, експропріації 

чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

прав і свобод 

41.  Закрите акціонерне товариство  

«Акціонерний банк «Первомайський»  

(закрытое акционерное общество 

«Акционерный банк «Первомайский»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1022300001063, дата реєстрації – 2 жовтня 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

350020, Російська Федерація, м. Краснодар, 

вул. Красна, 139 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

42.  Відкрите акціонерне товариство  

«Перший канал. Всесвітня мережа»,  

(открытое акционерное общество «Первый 

канал. Всемирная сеть»), ідентифікаційний 

номер платника податків – 7717039300 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

обмеження або припинення надання 

телекомунікаційних послуг і 

використання телекомунікаційних мереж 

загального користування 

43.  Закрите акціонерне товариство  

«Авіаційна компанія «Політ»  

(закрытое акционерное общество 

«Авиационная компания «Полет»),  

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

основний державний реєстраційний номер – 

1023102365197, дата реєстрації – 11 листопада 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

129090,  

Російська Федерація, м. Москва, 

просп. Олімпійський, 16, будівля 1 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

44.  Акціонерне товариство «Ред Вінгс» 

(акционерное общество «Ред Вингс»  

(«Red Wings»), основний державний 

реєстраційний номер – 1027700281091,  

дата реєстрації – 4 жовтня 2002 р., 

місцезнаходження юридичної особи – 119027, 

Російська Федерація, м. Москва, Заводське 

шосе, 19 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

45.  Федеральний державний бюджетний заклад 

«Спеціальний льотний загін «Росія» 

Управління справами Президента Російської 

Федерації (Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Специальный летный 

отряд «Россия» Управления делами 

Президента Российской Федерации), основний 

державний реєстраційний номер – 

1097746322156, дата реєстрації – 1 червня 2009 

р., місцезнаходження юридичної особи – 

119027, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. 1-ша Рейсова, 2 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 

46.  Відкрите акціонерне товариство «Авіакомпанія 

«Росія» (открытое акционерное общество 

«Авиакомпания «Россия»), місцезнаходження 

юридичної особи – 196210, Російська 

Федерація, м. Санкт-Петербург,  

вул. Пілотов, 18, корпус 4 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

47.  Відкрите акціонерне товариство  

«Акціонерний банк «Росія»  

(открытое акционерное общество 

«Акционерный банк «Россия»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1027800000084, дата реєстрації – 5 серпня 2002 

р., місцезнаходження юридичної особи – 

191124, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, пл. Растреллі, 2а 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

48.  Відкрите акціонерне товариство «Російський 

Національний Комерційний Банк» (открытое 

акционерное общество «Российский 

Национальный Коммерческий Банк»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1027700381290, дата реєстрації – 31 жовтня 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

127030, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Краснопролетарська, 9, будівля 5 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

49.  Телеканали «РТР-Планета», інформаційний 

канал «Росія-24», які входять до структури 

Федерального державного унітарного 

підприємства «Всеросійська державна 

телевізійна і радіомовна компанія»  

(телеканалы «РТР-Планета», информационный 

канал «Россия-24», которые входят в 

структуру Федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийская 

государственная телевизионная и 

радиовещательная компания»), 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7714072839 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

обмеження або припинення надання 

телекомунікаційних послуг і 

використання телекомунікаційних мереж 

загального користування 

50.  Закрите акціонерне товариство «Комерційний 

Банк «Рубльов» (закрытое акционерное 

общество «Коммерческий Банк «Рублев»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1027700159233, дата реєстрації – 27 серпня 

2002 р., місцезнаходження юридичної  

особи – 105066, Російська Федерація, 

м. Москва, Єлоховський проїзд, 3, будівля 2 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

економічного розвитку 

51.  Відкрите акціонерне товариство «Авіакомпанія 

«РусДжет» (открытое акционерное общество 

«Авиакомпания «РусДжет»), основний 

державний реєстраційний номер –

1057748666360, дата реєстрації – 18 жовтня 

2005 р., місцезнаходження юридичної особи – 

119027, Російська Федерація, м. Москва, 

територія аеропорту Внуково, 1, будівля 19, 

офіс 1 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 

52.  Закрите акціонерне товариство «Авіаційна 

компанія «РусЛайн»  

(закрытое акционерное общество 

«Авиационная компания «РусЛайн»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1027739314162, дата реєстрації – 3 жовтня 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

127299, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Космонавта Волкова, 29 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

53.  Федеральне унітарне державне підприємство 

«Науково-виробничий центр 

газотурбобудування «Салют» (Федеральное 

унитарное государственное предприятие 

«Научно-производственный центр 

газотурбостроения «Салют»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1027739156917, дата реєстрації – 6 вересня 

2002 р., ідентифікаційний номер платника 

податків – 7719030663, місцезнаходження 

юридичної особи – 105118, Російська 

Федерація, м. Москва, просп. Будьонного, 16 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом (заборона на 

встановлення ділових контактів; 

зупинення фінансових операцій) 

54.  Акціонерне товариство Банк «Сєвєрний 

морской путь» (акционерное общество Банк 

«Северный морской путь»), основний 

державний реєстраційний номер – 

1097711000078, дата реєстрації –  

16 червня 2009 р., місцезнаходження 

юридичної особи – 115035, Російська 

Федерація, м. Москва, вул. Садовницька, 71, 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

будівля 11 завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

55.  Відкрите акціонерне товариство Комерційний 

банк «Сєвєрний Кредит» (открытое 

акционерное общество «Северный Кредит»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1022900001772, дата реєстрації – 28 серпня 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

160000, Російська Федерація, м. Вологда, 

вул. Герцена, 27 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

56.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Авіапідприємство «Сєвєрсталь» 

(общество с ограниченной ответственностью 

«Авиапредприятие «Северсталь»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1023502289568, дата реєстрації – 12 серпня 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

162693, Російська Федерація, Вологодська 

область, Череповецький район, с. Ботово, 

аеропорт 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

57.  Відкрите акціонерне товариство «Російський 

сільськогосподарський банк» (открытое 

акционерное общество «Российский 

сельскохозяйственный банк»), основний 

державний реєстраційний номер – 

1027700342890, дата реєстрації – 22 жовтня 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

19034, Російська Федерація, м. Москва, 

пров. Гагарінський, 3 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

58.  Публічне акціонерне товариство 

«Авіакомпанія «Сибір» (публичное 

акционерное общество «Авиакомпания 

«Сибирь»), основний державний 

реєстраційний номер – 1025405624430, дата 

реєстрації – 21 серпня 2002 р., 

місцезнаходження юридичної особи – 633104, 

Російська Федерація, Новосибірська область, 

м. Об-4 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

59.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Авіакомпанія «Сіріус-Аеро»  

(общество с ограниченной ответственностью 

«Авиакомпания «Сириус-Аэро»), основний 

державний реєстраційний номер – 

1027739400402, дата реєстрації – 17 жовтня 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

125047, Російська Федерація, м. Москва, 

вул. Чаянова, 22, будівля 4 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 

60.  Закрите акціонерне товариство «Смартбанк» 

(закрытое акционерное общество 

«Смартбанк»), основний державний 

реєстраційний  

номер – 1025000006459, дата реєстрації –  

10 грудня 2002 р., місцезнаходження 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

юридичної особи – 127220, Російська 

Федерація, м. Москва, вул. Писцова, 13а 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

61.  Відкрите акціонерне товариство 

Рославльський акціонерний комерційний банк 

«Смолевич» (открытое акционерное общество 

Рославльский акционерный коммерческий 

банк «Смолевич»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1026700000051, дата реєстрації – 23 липня 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

216500, Російська Федерація, Смоленська 

область, м. Рославль, вул. Пролетарська, 47 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

62.  Відкрите акціонерне товариство 

«Спарк»  (открытое акционерное общество 

«Спарк»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1037821027221, дата реєстрації – 24 січня 2003 

р., ідентифікаційний номер платника податків 

– 7810209170, місцезнаходження юридичної 

особи – 196210, Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, вул. Пілотів, 12 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом (заборона на 

встановлення ділових контактів; 

зупинення фінансових операцій) 

63.  Закрите акціонерне товариство Акціонерний 

банк «Таатта» (закрытое акционерное 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

общество Акционерный банк «Таатта»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1021400000380, дата реєстрації – 4 жовтня 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

677018, Російська Федерація, Республіка Саха 

(Якутія), м. Якутськ, вул. Чепалова, 36 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

розпоряджатися належним їй майном 

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

64.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Комерційний банк «Тальменка-банк» 

(общество с ограниченной ответственностью 

«Коммерческий банк «Тальменка-банк»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1022200529537, дата реєстрації – 28 листопада 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

656037, Російська Федерація, Алтайський край, 

м. Барнаул, просп. Леніна, 156а 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

65.  Відкрите акціонерне товариство «Московський 

акціонерний Банк «Темпбанк» (открытое 

акционерное общество «Московский 

акционерный Банк «Темпбанк»),  

основний державний реєстраційний номер – 

1027739270294, дата реєстрації – 27 вересня 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

109044, Російська Федерація, м. Москва, 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Крутицький вал, 26, будівля 2 обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

66.  Відкрите акціонерне товариство «Авіаційна 

компанія «Трансаеро» (открытое акционерное 

общество «Авиационная компания 

«Трансаэро»), основний державний 

реєстраційний номер – 1025700775870,  

дата реєстрації – 30 липня 2002 р., 

місцезнаходження юридичної особи – 191104, 

Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, 

просп. Літейний, 48а 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 

67.  Відкрите акціонерне товариство «Улан-

Уденський авіаційний завод» (открытое 

акционерное общество «Улан-Удэнский 

авиационный завод»), основний державний 

реєстраційний номер – 1020300887793,  

дата реєстрації – 16 липня 2002 р.,  

ідентифікаційний номер платника податків – 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом (заборона на 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

0323018510, місцезнаходження юридичної 

особи – 670009, Російська Федерація, 

Республіка Бурятія, м. Улан-Уде, 

вул. Хоринська, 1 

призводять до окупації території 

України 

встановлення ділових контактів; 

зупинення фінансових операцій) 

68.  Відкрите акціонерне товариство Авіакомпанія 

«Уральські авіалінії» (открытое акционерное 

общество Авиакомпания «Уральские 

авиалинии»), основний державний 

реєстраційний номер – 1026605388490,  

дата реєстрації – 1 серпня 2002 р., 

місцезнаходження юридичної особи – 620025, 

Російська Федерація, Свердловська область, 

м. Єкатеринбург, пров. Утрєнній, 1г 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 

69.  Закрите акціонерне товариство комерційний 

банк «ФІА-Банк» (закрытое акционерное 

общество коммерческий банк «ФИА-

Банк»), основний державний реєстраційний 

номер – 1026300001980, дата реєстрації –  

27 серпня 2002 р., місцезнаходження 

юридичної особи – 445037, Російська 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Федерація, Самарська область, м. Тольятті, 

Новий проїзд, 8 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

70.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

комерційний банк «Фінансовий стандарт»  

(общество с ограниченной ответственностью 

коммерческий банк Финансовый стандарт»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1027739326306, дата реєстрації – 

7 жовтня 2002 р., місцезнаходження юридичної 

особи – 105066, Російська Федерація, 

м. Москва, вул. Нижня Красносельська, 30, 

місцезнаходження офісу – 129090, Російська 

Федерація, м. Москва, вул. Троїцька, 7,  

корпус 4 

дії іноземної юридичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань (заборона 

надавати кредити, позики, фінансову 

допомогу, гарантії; заборона здійснювати 

кредитування через купівлю цінних 

паперів; заборона придбання цінних 

паперів) 

71.  Некомерційна організація «Фонд підтримки і 

захисту прав співвітчизників, які проживають 

за кордоном» (некоммерческая организация 

«Фонд поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за 

рубежом»),  ідентифікаційний номер платника 

податків – 7704278982, місцезнаходження 

юридичної особи – Російська Федерація, 

м. Москва, вул. Арбат, 55/32,  

кабінети 308–324 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

72.  Федеральне державне унітарне авіаційне 

підприємство Міністерства Російської 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

Федерації у справах цивільної оборони, 

надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків 

стихійних лих (Федеральное государственное 

унитарное авиационное предприятие 

Министерства Российской Федерации по  

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий), поштова  

адреса – 140181, Російська Федерація, 

Московська область, м. Жуковський-1,  

а/с 352, юридична адреса – 140180, Російська 

Федерація, Московська область, 

м. Жуковський, аеродром «Раменське» 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

та перевезень територією України 

73.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Авіакомпанія «Центр-Юг» (общество с 

ограниченной ответственностью 

«Авиакомпания «Центр-Юг»), основний 

державний реєстраційний номер – 

1023101457367, дата реєстрації – 24 грудня 

2002 р., місцезнаходження юридичної особи – 

309070, Російська Федерація, Белгородська 

область, Яковлєвський район, м. Строїтель, 

вул. Октябрська, 14 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

74.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Виробнича багатогалузева авіакомпанія  

«Шар інк Лтд» (общество с ограниченной 

ответственностью «Производственная 

многоотраслевая авиакомпания «Шар инк 

Лтд»), основний державний реєстраційний 

номер – 1037739207824, дата реєстрації –  

24 січня 2003 р., місцезнаходження юридичної 

особи – 117342, Російська Федерація, 

м. Москва, вул. Бутлерова, 40 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 

75.  Відкрите акціонерне товариство «Авіакомпанія 

«Якутія» (открытое акционерное общество 

«Авиакомпания «Якутия»), основний 

державний реєстраційний номер – 

1041402039403, дата реєстрації – 9 червня 2004 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

р., місцезнаходження юридичної особи – 

677014, Російська Федерація, Республіка Саха 

(Якутія), м. Якутськ, вул. Биковського, 9 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

76.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Авіаційна транспортна компанія «Ямал»  

(общество с ограниченной ответственностью 

«Авиационная транспортная компания 

«Ямал»), основний державний реєстраційний 

номер – 1077762942190, дата реєстрації – 

26 листопада 2007 р., місцезнаходження 

юридичної особи – 125047, Російська 

Федерація, м. Москва, пров. Четвертий Лісний, 

4 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

77.  Козача спільнота «Братина» (казачье 

сообщество «Братина»), основний державний 

реєстраційний номер – 1107711000022,  

дата реєстрації – 20 травня 2013 р., 

ідентифікаційний номер платника податків – 

5032999070, місцезнаходження юридичної 

особи – 143006, Російська Федерація, 

Московська область, м. Одінцово, 

вул. Верхньо-Пролетарська, 1, кв. 42, 

місцезнаходження офісу – Російська 

Федерація, м. Москва, вул. Молодогвардійська, 

46, корпус 3 (розміщується в одній будівлі 

разом з військовим козачим товариством 

«Центральне козаче військо»), засновник та 

керівник – Зибін Олексій Сергійович 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом (зупинення 

фінансових операцій; заборона діяльності 

на території України) 

78.  Міжрегіональна громадська організація із 

сприяння та збереження традицій і культурної 

спадщини «Віче» (межрегиональная 

общественная организация содействия 

сохранению традиций и культурного наследия 

«Вече»), основний державний реєстраційний 

номер – 1097799028348, дата реєстрації –  

26 квітня 2009 р., ідентифікаційний номер 

платника податків – 7719288461, 

місцезнаходження юридичної особи – 105187, 

Російська Федерація, м. Москва, Ізмайлівське 

шосе, 71, корпус 4 Г-Д, приміщення VI-ГД, 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом (зупинення 

фінансових операцій; заборона діяльності 

на території України) 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

кімната 9, у структуру організації входять 

регіональні відділення у мм. Москві, Санкт-

Петербурзі та Новосибірську, а також 

представництва в Україні (м. Миколаїв,  

голова – Богачов Віталій Олександрович), 

засновник та керівник – Михайлов Дмитро 

Петрович 

79.  Міжнародний союз громадських об’єднань 

«Всевелике військо донське» (международный 

союз общественных объединений «Всевеликое 

войско донское»), місцезнаходження 

юридичної особи – 346465, Російська 

Федерація, Ростовська область, Октябрський 

район, станиця Заплавська, вул. Шосейна, 1, 

громадське об’єднання козаків, які 

відмовилися вступати до лав реєстрового 

козацтва – козацького товариства «Всевелике 

військо донське», утвореного у 1995 році,  

засновник та керівник – М. Козіцин 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом (заборона 

діяльності на території України; 

зупинення фінансових операцій) 

80.  Батальйон «Зоря» дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном 

2) запобігання виведенню капіталів за 

межі України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

до окупації території, експропріації 

чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

81.  Батальйон «Кальміус» дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

порушують права і свободи людини 

і громадянина, інтереси суспільства 

та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) запобігання виведенню капіталів за 

межі України 

82.  Козацька національна гвардія (Казачья 

национальная гвардия) 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

порушують права і свободи людини 

і громадянина, інтереси суспільства 

та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

2) запобігання виведенню капіталів за 

межі України 

83.  Громадський рух «Новоросія» (общественное 

движение «Новороссия») 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

порушують права і свободи людини 

і громадянина, інтереси суспільства 

та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) запобігання виведенню капіталів за 

межі України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

84.  Батальйон «Оплот» дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

порушують права і свободи людини 

і громадянина, інтереси суспільства 

та держави, призводять до окупації 

території, експропріації чи 

обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) запобігання виведенню капіталів за 

межі України 

85.  Бригада «Прізрак» (бригада «Призрак») дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) запобігання виведенню капіталів за 

межі України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

суспільства та держави, призводять 

до окупації території, експропріації 

чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

86.  Громадський рух «Русский выбор» 

(общественное движение «Русский выбор»), 

засновник та керівник – Худяков Олексій 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом (заборона 

діяльності на території України; 

зупинення фінансових операцій) 

87.  Благодійний фонд імені Святителя 

Тихона (благотворителный фонд имени 

Святителя Тихона), основний державний 

реєстраційний номер – 1117799015509,  

дата реєстрації – 12 липня 2011 р., 

ідентифікаційний номер платника податків – 

7723210443, місцезнаходження юридичної 

особи – 109469, Російська Федерація, 

м. Москва, бульв. Перевинський, 22,  

корпус 3, засновник та керівник –  

Шишкін Сергій Володимирович 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом (заборона 

діяльності на території України; 

зупинення фінансових операцій) 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

88.  Батальйон «Смерть» дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять 

до окупації території, експропріації 

чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) запобігання виведенню капіталів за 

межі України 

89.  Радикальна напіввійськова організація 

«Соболь» (радикальная полувоенная 

организация «Соболь»), місцезнаходження 

юридичної особи – 95053, Автономна 

Республіка Крим, м. Сімферополь, 

вул. Київська, 4 

дії іноземної юридичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

призводять до окупації території 

України 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) інші санкції, що відповідають 

принципам їх застосування, 

встановленим Законом (заборона 

діяльності на території України; 

зупинення фінансових операцій) 

90.  Батальйон «Сомалі» дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, які 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять 

до окупації території, експропріації 

чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

розпоряджатися належним їй майном  

2) запобігання виведенню капіталів за 

межі України 

91.  Батальйон «Спарта» дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, які 

створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять 

до окупації території, експропріації 

чи обмеження права власності, 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) запобігання виведенню капіталів за 

межі України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

завдання майнових втрат, 

створення перешкод для сталого 

економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

92.  Державне підприємство «Керченський 

морський порт» перереєстровано відповідно до 

російського законодавства, змінено його назву 

на Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Крымские морские 

порты»,  

основний державний реєстраційний номер – 

1149102012620, ідентифікаційний  

номер – 9111000450, місцезнаходження –

298312, Автономна Республіка Крим, м. Керч, 

вул. Кірова, 28 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та 

повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на 

території України 

93.  Державне підприємство «Севастопольський 

МТП» перереєстровано відповідно до 

російського законодавства, змінено його назву 

на Государственное унитарное предприятие 

города Севастополя «Севастопольский 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

заборона або обмеження заходження 

іноземних невійськових суден та 

військових кораблів до територіального 

моря України, її внутрішніх вод, портів та 

повітряних суден до повітряного простору 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

морской порт», основний державний 

реєстраційний номер – 1149204004707, 

ідентифікаційний номер – 9204002475, 

місцезнаходження – 299011, м. Севастополь, 

Площа Нахімова, 5 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

України або здійснення посадки на 

території України 

94.  Благодійний фонд Катерини Губаревої 

(благотворительный фонд Екатерины 

Губаревой), Російська Федерація, 

м. Краснодар, основний державний 

реєстраційний номер – 1146100002751, 

розрахунковий рахунок – 

40703810728050005527, банківський 

ідентифікаційний код – 040349585, 

ідентифікаційний номер – 6123017206 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) запобігання виведенню капіталів за 

межі України  

3) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань  

4) припинення видачі дозволів, ліцензій 

на ввезення в Україну з іноземної держави 

чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави  

5) заборона здійснення Національним 

банком України реєстрації учасника 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент 

іноземної держави 

95.  Фонд «Своїх не кидаємо» (фонд «Своих не 

бросаем»), Російська Федерація, м. Москва, 

розрахунковий рахунок –

40703840038001000018, банківський 

ідентифікаційний код – 044525225, 

ідентифікаційний номер – 7728402580 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) запобігання виведенню капіталів за 

межі України  

3) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань  

4) припинення видачі дозволів, ліцензій 

на ввезення в Україну з іноземної держави 

чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави 

5) заборона здійснення Національним 

банком України реєстрації учасника 

міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент 

іноземної держави 

96.  Благодійний фонд «Глобальні ініціативи» 

(благотворительный фонд «Глобальные 

инициативы»), розрахунковий рахунок – 

40703810152090000190,  

банківський ідентифікаційний номер – 

046015602, ідентифікаційний номер – 

7725352877 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) запобігання виведенню капіталів за 

межі України  

3) зупинення виконання економічних та 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

фінансових зобов’язань  

4) припинення видачі дозволів, ліцензій 

на ввезення в Україну з іноземної держави 

чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави 

5) заборона здійснення Національним 

банком України реєстрації учасника 

міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент 

іноземної держави 

97.  Благодійний фонд «Новомучеників і 

сповідників Христових» (благотворительный 

фонд «Новомучеников и исповедников 

Христовых»), Російська Федерація, м. Санкт-

Петербург, розрахунковий рахунок  –

40703810755100000353, банківський 

ідентифікаційний код – 044030653, 

ідентифікаційний номер – 7813203553 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) запобігання виведенню капіталів за 

межі України  

3) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань  

4) припинення видачі дозволів, ліцензій 

на ввезення в Україну з іноземної держави 

чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави  

5) заборона здійснення Національним 

банком України реєстрації учасника 

міжнародної платіжної системи, 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

платіжною організацією якої є резидент 

іноземної держави 

98.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«М.С.Л.», код згідно з ЄДРПОУ — 30109292, 

м. Київ, вул. Шовковична, 50а 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

1) блокування активів - тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) запобігання виведенню капіталів за 

межі України  

3) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов'язань  

4) припинення видачі дозволів, ліцензій 

на ввезення в Україну з іноземної держави 

чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави  

5) заборона здійснення Національним 

банком України реєстрації учасника 

міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент 

іноземної держави 

99.  Приватне акціонерне товариство «Патріот», 

код згідно з ЄДРПОУ — 23726159, м. Київ, 

вул. Струтинського (нова назва 

вул. Болсуновська), 8 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

1) блокування активів - тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) запобігання виведенню капіталів за 

межі України  

3) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов'язань  
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

4) припинення видачі дозволів, ліцензій 

на ввезення в Україну з іноземної держави 

чи вивезення з України валютних 

цінностей та обмеження видачі готівки за 

платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави  

5) заборона здійснення Національним 

банком України реєстрації учасника 

міжнародної платіжної системи, 

платіжною організацією якої є резидент 

іноземної держави 

100.  Державне підприємство Міністерства оборони 

України «Севастопольське авіаційне 

підприємство» перереєстровано відповідно до 

російського законодавства, змінено його назву 

на Государственное унитарное предприятие 

«Севастопольское авиационное предприятие» 

(приєдналось до холдингу «Акционерное 

общество «Вертолеты России» – власність 

російського відкритого акціонерного 

товариства «Оборонно-промисловий комплекс 

«Оборонпром», що входить до складу 

російської державної корпорації 

«Ростехнологии», Російська Федерація, 

м. Москва), основний державний 

реєстраційний номер – 1149204020437, 

ідентифікаційний номер – 9201006697, 

м. Севастополь, вул. Льотчиків, 2 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) обмеження торговельних операцій  

3) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України  

4) запобігання виведенню капіталів за 

межі України  

5) зупинення виконання економічних та 

фінансових зобов’язань  

6) анулювання або зупинення ліцензій та 

інших дозволів, одержання (наявність) 

яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності  

7) заборона здійснення державних 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

прав і свобод закупівель товарів, робіт і послуг у 

юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та 

юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких перебуває у власності 

іноземної держави, а також державних 

закупівель в інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж 

товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано 

санкції згідно із Законом 

8) припинення дії торговельних угод, 

спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони  

9) заборона передачі технологій, прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності 

101.  Державне підприємство «Євпаторійський 

авіаційний ремонтний завод», Автономна 

Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 5-й 

городок, 20б, перереєстровано відповідно до 

російського законодавства, змінено його назву 

на Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Евпаторийский 

авиационный ремонтный завод», яке 

інтегрувалося до відкритого акціонерного 

товариства «Об’єднана авіабудівельна 

корпорація», основний державний 

реєстраційний номер – 1149102102016, 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

1) блокування активів – тимчасове 

обмеження права особи користуватися та 

розпоряджатися належним їй майном  

2) обмеження торговельних операцій  

3) обмеження, часткове чи повне 

припинення транзиту ресурсів, польотів 

та перевезень територією України  

4) запобігання виведенню капіталів за 

межі України  

5) зупинення виконання економічних та 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

ідентифікаційний номер – 9110005671, 

Російська Федерація, м. Москва, Уланський 

пров., будівля 22  

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

фінансових зобов’язань  

6) анулювання або зупинення ліцензій та 

інших дозволів, одержання (наявність) 

яких є умовою для здійснення певного 

виду діяльності  

7) заборона здійснення державних 

закупівель товарів, робіт і послуг у 

юридичних осіб – резидентів іноземної 

держави державної форми власності та 

юридичних осіб, частка статутного 

капіталу яких перебуває у власності 

іноземної держави, а також державних 

закупівель у інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж 

товарів, робіт, послуг походженням з 

іноземної держави, до якої застосовано 

санкції згідно із Законом 

8) припинення дії торговельних угод, 

спільних проектів та промислових 

програм у певних сферах, зокрема у сфері 

безпеки та оборони  

9) заборона передачі технологій, прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності 

102.  Відкрите акціонерне товариство «Перша 

вантажна компанія» (открытое акционерное 

общество «Первая грузовая компания»), 

основний державний реєстраційний номер – 

1077758336985, ідентифікаційний номер – 

7708643971, Російська Федерація, м. Москва, 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

повне припинення транзиту ресурсів та 

перевезень територією України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

вул. Стара Басманна, 12  і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

103.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Перша вантажна компанія в Україні» 

(общество с ограниченной ответственностью 

«Первая грузовая компания в Украине» 

(дочірня компанія відкритого акціонерного 

товариства «Перша вантажна компанія», 

Російська Федерація, м. Москва),  

код згідно з ЄДРПОУ – 35839738,  

м. Київ, вул. Артема (нова назва – Січових 

Стрільців), 72а 

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній 

діяльності та/або порушують права 

і свободи людини і громадянина, 

інтереси суспільства та держави, 

призводять до окупації території, 

експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових 

втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення 

повне припинення транзиту ресурсів та 

перевезень територією України 
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Продовження додатка 2 

№ 

з/п 

Ідентифікаційні дані (повне найменування та 

реквізити юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ) 

Підстава для застосування санкцій 

(відповідно до Закону України «Про 

санкції») 

Вид обмежувального заходу (відповідно до 

Закону України «Про санкції») 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

104.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Лабораторія Касперського Україна»  

(общество с ограниченной ответственностью 

«Лаборатория Касперского Украина»  

(дочірнє підприємство компанії «Лаборатория 

Касперского», код згідно із 

загальноросійським класифікатором 

підприємств та організацій (ОКПО) – 

37027604, м. Москва, Російська Федерація), 

м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс 312  

дії іноземної держави, іноземної 

юридичної чи фізичної особи, 

інших суб’єктів, які створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності 

та/або порушують права і свободи 

людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводять 

до окупації території, експропріації 

чи обмеження права власності, 

завдання майнових втрат, створення 

перешкод для сталого економічного 

розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм 

прав і свобод 

заборона здійснення державних 

закупівель та використання органами 

державної влади України антивірусних 

програмних продуктів «Kaspersky» 

виробництва російських комерційних 

структур 

 

__________________________ 


