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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Офіційне інтернет-представництво

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№467/2016

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16
вересня 2016 року "Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16
вересня 2016 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони
України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної
безпеки і оборони України.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО

17 жовтня 2016 року

Введено в дію

Указом Президента України

від 17 жовтня 2016 року № 467/2016

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 16 вересня 2016 року

Про застосування персональних спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів (санкцій)

https://www.president.gov.ua/
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Відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» Рада національної безпеки і
оборони України вирішила:

1. Підтримати пропозиції щодо продовження і застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), внесені
Кабінетом Міністрів України (розпорядження від 31 серпня 2016 року № 639-р),
Службою безпеки України та Національним банком України.

2. Продовжити дію персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій), застосованих рішенням Ради національної
безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року (із змінами, внесеними
рішеннями Ради національної безпеки і оборони України від 17 вересня 2015
року та від 20 травня 2016 року), уведеним в дію Указом Президента України від
16 вересня 2015 року № 549. Застосувати персональні спеціальні економічні та
інші обмежувальні заходи (санкції) строком на один рік до:

1) фізичних осіб згідно з додатком 1;

2) юридичних осіб згідно з додатком 2.

3. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
(санкції) строком на один рік до:

1) фізичних осіб згідно з додатком 3;

2) юридичних осіб згідно з додатком 4.

4. Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України, за участю
Національного банку України та Генеральної прокуратури України забезпечити
реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктами 2 та 3 цього
рішення.

5. Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи
Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про
запровадження санкцій та порушити перед ними питання щодо застосування
аналогічних обмежувальних заходів до відповідних осіб.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України  О.ТУРЧИНОВ

 

 


Додаток 1 - фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
(санкції) - pdf - 895.18 kb



https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/35/60/a22cfeb24e823b0a534da118cdd89cb2_1476737543.pdf
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/35/60/a22cfeb24e823b0a534da118cdd89cb2_1476737543.pdf
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Додаток 3 - фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні
заходи (санкції) - pdf - 1.08 mb




Додаток 2 - юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні
заходи (санкції) - pdf - 431.58 kb




Додаток 4 - юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні
заходи (санкції) - pdf - 550.98 kb



https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/35/62/ab0cd3b8a93dc2cb8c626615928d16ed_1476737580.pdf
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/35/62/ab0cd3b8a93dc2cb8c626615928d16ed_1476737580.pdf
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/35/64/955789143afee98ca0cc9c47343e2736_1476776781.pdf
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/35/64/955789143afee98ca0cc9c47343e2736_1476776781.pdf
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/35/66/91a596fbc7c677ebfaf5d2e33e7de19a_1476776807.pdf
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/35/66/91a596fbc7c677ebfaf5d2e33e7de19a_1476776807.pdf


Додаток 4 

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.  Державна корпорація із сприяння розробці, 
виробництву та експорту високотехнологічної 
промислової продукції «Ростех» 
(государственная корпорация по содействию 
разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростех»), основний державний 
реєстраційний номер — 1077799030847, 

ідентифікаційний номер платника податків — 

7704274402, місцезнаходження юридичної 
особи — 119991, Російська Федерація, м. 
Москва, Гоголевський бульв., 21  
(Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский 
бульв. 21) 

 

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) зупинення виконання економічних та 
фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 
їх застосування, встановленим Законом 
(заборона на встановлення ділових 
контактів, зупинення фінансових операцій) 

2.  Акціонерне товариство «Рособоронекспорт» 
(акционерное общество «Рособоронэкспорт»), 
основний державний реєстраційний номер — 

1117746521452, ідентифікаційний номер 
платника податків — 7718852163, код згідно із 
загальноросійським класифікатором 
підприємств та організацій (ОКПО) — 

00005061, дата реєстрації — 

1 липня 2011 р., місцезнаходження юридичної 

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) зупинення виконання економічних та 
фінансових зобов’язань 

3) інші санкції, що відповідають принципам 
їх застосування, встановлені Законом 
(заборона на встановлення ділових 



58 

Продовження додатка 4 

№ 

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») 

4) зупинення виконання економічних та 
фінансових зобов’язань 

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

6) припинення дії торговельних угод, 
спільних проектів та промислових програм 
у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та 
оборони 

7) заборона передання технологій, прав на 
об’єкти права інтелектуальної власності 

141.  Відкрите акціонерне товариство «Донской 
табак» (Открытое акционерное общество 
«Донской абак»),  
РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. 1-я Лугова, 17, 
ОГРН 1026103160962, ИНН 6163012571, КПП 
616301001, код ОКПО 342870, керівник Романов  
Сергій Олексійович      
 

дії, які створюють реальні загрози 
національним інтересам, 
національній безпеці, суверенітету і 
територіальній цілісності України. 

обмеження торговельних операцій 

142.  Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Рейл-1520» (Общество с ограниченной 
ответственностью «Рейл-1520»),  
Російська Федерація, м. Москва, 
вул. Новокузнецька, 7/11, буд. 1 

код ОКПО 09899864, 
ИНН 7705991508, 
КПП 770501001, 
ОГРН 1127746548192  

дії, які створюють реальні загрози 
національним інтересам, 
національній безпеці, суверенітету і 
територіальній цілісності України 

1) обмеження торговельних операцій на 
території України 

2) повне припинення транзиту ресурсів, 
польотів та перевезень територією України 

3) зупинення виконання економічних та 
фінансових зобов’язань  


