
Додаток до наказу Державної 
інспекції архітектури та 
містобудування України                                           
від «___» _______ 2022 року №___

Перелік юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)

Ліцензія

№
№

 п
/п Серія та 

№
Дата 

початку 
терміну 

дії

Дата 
граничного 
терміну дії

Ліцензіат Місцезнахо-
дження

Підстава Прийняте 
рішення
 (строк 

застосування)

1 Електронна 17.05.2017 - Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«Айтіікс», ЄДРПОУ 
36702796

м. Київ, вул. 
Булгакова, б. 

6, кв.1.

Пункт 180 Переліку юридичних осіб,
до яких застосовуються обмежувальні 

заходи (санкції), що є Додатком 2
до рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 19 березня 2019 
року " Про застосування, скасування та 

внесення змін до персональних 
спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)"

Зупинити 
(три роки)

2 АД040139 20.06.2012 20.06.2017 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«ГОР», ЄДРПОУ 

32925001; відомості згідно 
з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб 
Російської Федерації:
основний державний 

реєстраційний номер -
1159102064440

Автономна 
Республіка 
Крим, м. 

Сімферополь, 
вул. Козлова , 
буд. 30, кв. 4

Пункт 91 Переліку юридичних осіб,
до яких застосовуються обмежувальні 
заходи (санкції), що є Додатком 2 до 
рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 14 травня 2020 

року "Про застосування, скасування і
внесення змін до персональних 

спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій) "

Зупинити
(три роки)



2

3 АГ575765 26.04.2011 06.07.1905 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "ЕР-ДЖІ-

ДЕЙТА", ЄДРПОУ 
37078685

м. Дніпро, вул. 
Мандриківська, 

буд. 137

Пункт 114 Переліку юридичних осіб,
до яких застосовуються обмежувальні 
заходи (санкції), що є Додатком 2 до 
рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 14 травня 2021 

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

Зупинити 
(три роки)

4 АВ596586 24.10.2016 24.10.2021 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астерос 

Україна" ЄДРПОУ 
14276326

Чернігівська 
обл., 

Козелецький р-
н, м. Остер, 

вул. Кона, буд. 
5

Пункт 117 Переліку юридичних осіб,
до яких застосовуються обмежувальні 
заходи (санкції), що є Додатком 2 до 
рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 14 травня 2021 

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

Зупинити 
(три роки)

АВ050684 17.03.2006 17.03.2011

АВ490374 19.11.2009 17.03.2011

5

АГ575107 22.03.2011 22.03.2016

ПрАТ "Енвіжн - Україна"
ЄДРПОУ 19494134

м. Харків, вул. 
Космічна,      

21 А

Пункт 123 Переліку юридичних осіб,
до яких застосовуються обмежувальні 
заходи (санкції), що є Додатком 2 до 
рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 14 травня 2021 

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

Зупинити 
(три роки)

6 АВ490565 18.12.2009 18.12.2012 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Науково-виробниче 
підприємство "Енертех" 

ЄДРПОУ 32438839

м. Харків, 
проспект 

Ювілейний,    
28 А

Пункт 132 Переліку юридичних осіб,
до яких застосовуються обмежувальні 
заходи (санкції), що є Додатком 2 до 
рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 14 травня 2021 

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

Зупинити 
(три роки)



3

7 АВ490589 18.01.2010 18.01.2015 Державне підприємство 
"Керченський морський 

торговельний порт" 
ЄДРПОУ 01125554,

ідентифікаційний код 
юридичної 

особи – 01125554 98312, 
перереєстроване 

відповідно до російського 
законодавства: 

філія Державного 
унітарного підприємства 

Республіки Крим 
"Кримські морські порти" 

"Керченський 
торговельний порт"

м. Керч, вул. 
Кірова, 46

Пункт 77 Переліку юридичних осіб,
до яких застосовуються обмежувальні 
заходи (санкції), що є Додатком 2 до 
рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 18 червня 2021 

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

Зупинити
(три роки)

     В. о. директора Департаменту 
     сервісних послуг        Олександр НОВИЦЬКИЙ


