Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2022 р. № 610-р
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та
інші обмежувальні заходи (санкції)
Ідентифікаційні дані
(повне найменування та реквізити
юридичної особи)
1.

ПАТ “ТОЛЬЯТТІАЗОТ”
(ПАО “ТОЛЬЯТТИАЗОТ”,
ИНН 6320004728,
ОГРН 1026302004409)
місцезнаходження юридичної
особи:
Російська Федерація, Самарська
область, м. Тольятті, Поволзьке
шосе, 32
(російською мовою —
Российская Федерация,
Самарская область, г. Тольятти,
Поволжское шоссе, 32)

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)

громадяни Російської Федерації Мазепін
Дмитро Аркадійович та Ротенберг
Аркадій Романович, до яких застосовані
санкції, беруть участь у галузях
економіки, які забезпечують суттєве
джерело доходів уряду Російської
Федерації, відповідального за
повномасштабне військове вторгнення
на територію України. Вони є членами
найближчого оточення президента
Російської Федерації Путіна В. В. та
підтримують політику, яка підриває та
загрожує територіальній цілісності,
суверенітету та незалежності України, а
також стабільності та безпеці в Україні.

блокування активів — тимчасове
позбавлення права користуватися та
розпоряджатися активами, що
належать фізичній або юридичній
особі, а також активами, щодо яких
така особа може прямо чи
опосередковано (через інших фізичних
або юридичних осіб) вчиняти дії,
тотожні за змістом здійсненню права
розпорядження ними;
обмеження торговельних операцій;
повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України;

2
Ідентифікаційні дані
(повне найменування та реквізити
юридичної особи)

2.

Підстава для застосування
обмежувальних заходів (санкцій)

Ними продовжується діяльність на
території України, зокрема з поставки
аміаку рідкого російського походження
через територію України, із сплатою до
бюджету держави-агресора великих сум
податків.
Свою діяльність зазначені фізичні особи
провадять через російські компанії
ПАТ “ТОЛЬЯТТІАЗОТ” і
АТ “МІНДОБРИВО”
громадяни Російської Федерації
АТ “МІНДОБРИВО”
Мазепін Дмитро Аркадійович та
(АО “МИНУДОБРЕНИЯ”,
Ротенберг Аркадій Романович, до яких
ИНН 3627000397,
застосовані санкції, беруть участь у
ОГРН 1023601231840)
галузях економіки, які забезпечують
місцезнаходження юридичної
суттєве джерело доходів уряду
особи:
Російської Федерації, відповідального за
Російська Федерація, Воронезька повномасштабне військове вторгнення на
область, м. Розсош,
територію України.
вул. Хімзаводська, 2
Вони є членами найближчого оточення
президента Російської Федерації Путіна
(російською мовою —
В. В. та підтримують політику, яка
Российская Федерация,
підриває та загрожує територіальній
Воронежская область,
г. Россошь, ул. Химзаводская, 2) цілісності, суверенітету та незалежності
України, а також стабільності та безпеці
в Україні.

Продовження додатка
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України
“Про санкції”)
запобігання виведенню капіталів за
межі України;
зупинення виконання економічних та
фінансових зобов’язань
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така особа може прямо чи
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3
Ідентифікаційні дані
(повне найменування та реквізити
юридичної особи)
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території України, зокрема з поставки
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