
Додаток 1  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 30 серпня 2022 р. № 766-р 

ФІЗИЧНА ОСОБА, 
до якої застосовуються обмежувальні заходи (санкції) 

Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

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

санкції”) 

Арустамов Геннадій Артурович  
(російською мовою — 
Арустамов Геннадий Артурович, 
латинськими літерами — 
Arustamov Hennadii Arturovych),  
народився 14 жовтня 1975 р., 
громадянин Російської 
Федерації, 
ідентифікаційний податковий 
номер 616113680135 

28 травня 2022 р. в акваторію 
Маріупольського морського порту увійшло 
судно під назвою “РМ-3” класу “Славутич”, 
яке належить товариству з обмеженою 
відповідальністю “Управляюча компанія 
“Ріка-Море” (Російська Федерація), 
керівником і засновником якого є 
Арустамов Геннадій Артурович. 
На борт зазначеного судна з дозволу 
окупаційної адміністрації Російської 
Федерації було завантажено 
металопродукцію ПрАТ “МК “Азовсталь”, 
яку в подальшому надіслано до  
м. Ростова-на-Дону (Російська Федерація). 
Таким чином, суб’єкти Російської Федерації 
незаконно заволоділи металопродукцією, 
яка була призначена для європейських 
компаній. 

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; 
запобігання виведенню капіталів за 
межі України; 
 



Продовження додатка 1 2

Прізвище, ім’я, по батькові, 
ідентифікаційні дані (дата 

народження, громадянство), 
посада/професійна діяльність 

Підстава для застосування обмежувальних 
заходів (санкцій) 

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

санкції”) 

Такі дії призводять до експропріації чи 
обмеження права власності, завдання 
майнових втрат, створення перешкод для 
сталого економічного розвитку, 
повноцінного здійснення громадянами 
України належних їм прав і свобод 

зупинення виконання економічних та 
фінансових зобов’язань; 
заборона участі у приватизації, оренді 
державного майна резидентами 
іноземної держави та особами, які 
прямо чи опосередковано 
контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах 
відмова в наданні та скасування віз 
резидентам іноземних держав, 
застосування інших заборон в’їзду на 
територію України 

_____________________



Додаток 2  
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 30 серпня 2022 р. № 766-р 

ЮРИДИЧНА ОСОБА, 
до якої застосовуються обмежувальні заходи (санкції) 

Ідентифікаційні дані  
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Підстава для застосування 
обмежувальних заходів (санкцій) 

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

санкції”) 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю “Управляюча компанія 
“Ріка-Море”, основний державний 
реєстраційний номер 1086164001439, 
ідентифікаційний номер платника 
податків 6164275559. 
(російською мовою — общество с 
ограниченной ответсвенностью 
“Управляющая компания “Река-Море”, 
основной государственный 
регистрационный номер 1086164001439, 
идентификационный номер 
налогоплательщика 6164275559). 
Місцезнаходження юридичної особи –  
344002, Російська Федерація, Ростовська 
область, м. Ростов-на-Дону, пров. 
Семашко, буд. 3, квартира 2 

28 травня 2022 р. в акваторію 
Маріупольського морського порту 
увійшло судно під назвою “РМ-3” 
класу “Славутич”, яке належить 
товариству з обмеженою 
відповідальністю “Управляюча 
компанія “Ріка-Море” (Російська 
Федерація), керівником і засновником 
якого є Арустамов Геннадій 
Артурович. 
На борт зазначеного судна з дозволу 
окупаційної адміністрації Російської 
Федерації було завантажено 
металопродукцію ПрАТ “МК 
“Азовсталь”, яку в подальшому 
надіслано до м. Ростова-на-Дону 
(Російська Федерація). Таким чином, 
суб’єкти Російської Федерації 
незаконно заволоділи 

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; 
запобігання виведенню капіталів за 
межі України; 
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Ідентифікаційні дані  
(повне найменування та реквізити 

юридичної особи) 

Підстава для застосування 
обмежувальних заходів (санкцій) 

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

санкції”) 
металопродукцією, яка була 
призначена для європейських 
компаній. 
Такі дії призводять до експропріації 
чи обмеження права власності, 
завдання майнових втрат, створення 
перешкод для сталого економічного 
розвитку, повноцінного здійснення 
громадянами України належних їм 
прав і свобод 

зупинення виконання економічних та 
фінансових зобов’язань; 
заборона участі у приватизації, 
оренді державного майна 
резидентами іноземної держави та 
особами, які прямо чи 
опосередковано контролюються 
резидентами іноземної держави або 
діють в їх інтересах 

_____________________ 

 


