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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Офіційне інтернет-представництво

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№43/2021
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2
лютого 2021 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 2 лютого
2021 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.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
2 лютого 2021 року

Введено в дію
Указом Президента України
від 2 лютого 2021 року № 43/2021
РІШЕННЯ

https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441?fbclid=IwAR1oRmq-Ug4T9RnUiuR0WQo4588UYYHSU_1yH03BndOC2qUWck6qaYbqwLE
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Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року
Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)
Відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції" Рада національної безпеки і
оборони України вирішила:
1. Підтримати пропозиції щодо застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), внесені Верховною Радою
України (Постанова Верховної Ради України від 4 жовтня 2018 року № 2589–VIII)
та Службою безпеки України.
2. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
(санкції) до:
1) фізичних осіб згідно з додатком 1;
2) юридичних осіб згідно з додатком 2.
3. Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним
банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених
пунктом 2 цього рішення.
4. Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи
Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про
застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження
аналогічних обмежувальних заходів.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ





 Додаток 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2
лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» - doc - 92.50 kb
 Додаток 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2
лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» - doc - 136.50 kb
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Додаток 1
до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 2 лютого 2021 року "Про застосування
персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)"
ФІЗИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)

№
з/п
1.

Прізвище, ім'я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність
Козак Тарас Романович, громадянин України,
06.04.1972 р.н., уродженець с. Сокільники
Львівської обл., зареєстрований за адресою:
Львівська обл., с. Сокільники, вул. Садова, 64,
паспорт серії КС755935, паспорт громадянина
України для виїзду за кордон серії FB 949236,
ІПН: 2639402112

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
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) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано
санкції згідно з цим Законом;
8) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей
та обмеження видачі готівки за платіжними картками,
емітованими резидентами іноземної держави;
9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;

Строк
застосування
П'ять років

Продовження додатка 1

2
№
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові,
ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

10) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом
_________________________________________

Строк
застосування

Додаток 2
до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій)"
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
№
з/п
1.

Ідентифікаційні дані
(повне найменування та реквізити
юридичної особи)
Товариство з обмеженою
відповідальністю "АРІАДНА ТВ",
код ЄДРПОУ 37771216

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
6) припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження
телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання
телекомунікаційних мереж загального користування;
7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно
з цим Законом;
8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

Строк
застосування
П'ять років

2
Продовження додатка 2
№
з/п

Ідентифікаційні дані
(повне найменування та реквізити
юридичної особи)

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими
резидентами іноземної держави;
10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва,
освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними
державами та іноземними юридичними особами;
12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом
2.

Товариство з обмеженою
відповідальністю "НОВИЙ ФОРМАТ
ТВ", код ЄДРПОУ 37771169

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
6) припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження
телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання
телекомунікаційних мереж загального користування;
7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно
з цим Законом;
8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

П'ять років

3
Продовження додатка 2
№
з/п

Ідентифікаційні дані
(повне найменування та реквізити
юридичної особи)

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими
резидентами іноземної держави;
10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва,
освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними
державами та іноземними юридичними особами;
12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом
3.

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ТВ ВИБІР",
код ЄДРПОУ 37717618

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
6) припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження
телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання
телекомунікаційних мереж загального користування;
7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно
з цим Законом;
8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

П'ять років

4
Продовження додатка 2
№
з/п

Ідентифікаційні дані
(повне найменування та реквізити
юридичної особи)

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими
резидентами іноземної держави;
10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва,
освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними
державами та іноземними юридичними особами;
12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом
4.

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ",
код ЄДРПОУ 38590676

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
6) припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження
телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання
телекомунікаційних мереж загального користування;
7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно
з цим Законом;
8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

П'ять років

5
Продовження додатка 2
№
з/п

Ідентифікаційні дані
(повне найменування та реквізити
юридичної особи)

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими
резидентами іноземної держави;
10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва,
освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними
державами та іноземними юридичними особами;
12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом
5.

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЛІДЕР ТВ",
код ЄДРПОУ 37725945

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
6) припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження
телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання
телекомунікаційних мереж загального користування;
7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно
з цим Законом;
8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

П'ять років

6
Продовження додатка 2
№
з/п

Ідентифікаційні дані
(повне найменування та реквізити
юридичної особи)

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

Строк
застосування

9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими
резидентами іноземної держави;
10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва,
освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними
державами та іноземними юридичними особами;
12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом
6.

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ПАРТНЕР ТВ",
код ЄДРПОУ 37717583

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
6) припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження
телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання
телекомунікаційних мереж загального користування;
7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно
з цим Законом;
8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

П'ять років
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9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими
резидентами іноземної держави;
10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва,
освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними
державами та іноземними юридичними особами;
12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом
7.

Товариство з обмеженою
відповідальністю "НОВИНИ 24
ГОДИНИ", код ЄДРПОУ 33786517

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
6) припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження
телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання
телекомунікаційних мереж загального користування;
7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно
з цим Законом;
8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

П'ять років
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9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими
резидентами іноземної держави;
10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва,
освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними
державами та іноземними юридичними особами;
12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом
8.

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Нові комунікації",
код ЄДРПОУ 34047881

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
6) припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження
телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання
телекомунікаційних мереж загального користування;
7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно
з цим Законом;
8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

П'ять років

9
Продовження додатка 2
№
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(відповідно до Закону України "Про санкції")
9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей
та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими
резидентами іноземної держави;
10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва,
освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними
державами та іноземними юридичними особами;
12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом

_________________________________________________
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