Дії окупаційної влади щодо захоплених підприємств Концерну «Укроборонпром» в Криму
та юридичні особи РФ, що співпрацюють із захопленими підприємствами

№
1

Назва та реквізити
підприємства
Концерну
«Укроборонпром»
ВАТ Феодосійська
суднобудівна
компанія «Море»
перереєстроване
відповідно до
російського
законодавства:
Федеральне
державне унітарне
підприємство
Республіки Крим
«Суднобудівний
завод «Море»
(Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Судостроительный
завод «Море»)
ОДРН:
1149102062328
ІПН: 9108004208
дата реєстрації:
21.10.2014
Знаходиться у
процесі
реорганізації.
АРК, м. Феодосія,
смт Приморський,
вул. Десантників, 1

Наявність у санкційних списках
Україна
Укази
Президента
України
№ 133/2017
від
15.05.2017,
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№176/2018
від
21.06.2018

США
EO 13685
(SDN List)
01.09.2016

Російські підприємства, що співпрацюють із захопленими підприємствами Концерну «Укроборонпром»

ЄС

Назва підприємства

–

Відкрите акціонерне товариство «Ленінградський
суднобудівний завод «Пелла» (Открытое
акционерное общество «Ленинградский
судостроительный завод «Пелла»)
З листопаду 2016 року суднобудівний завод «Пелла»
орендує 12 об’єктів нерухомості заводу «Море» для
будівництва малих ракетних кораблів проекту
22800 «Каракурт». Зараз будується 3 ракетних
кораблі. Офіційний термін оренди – до кінця 2020
року.

Реквізити та
юридична
адреса
ОДРН:
1024701329102,
ІПН: 4706000296

Наявність у санкційних списках
Україна

США

ЄС

–

–

–

–

–

–

Укази
Президента
України
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№ 176/2018
від
21.06.2018

EO 13661
(SDN List)
16.07.2014

CR (EU)
№ 960/2014
of
08.09.2014
amending
CR (EU)
№ 833/2014

РФ, 187330,
Ленінградська
обл., Кіровський
р-н, м. Отрадне,
вул. Центральна,
4

Водночас, завод «Пелла» успішно працює в
німецькому Гамбурзі на верфі J. J. Sietas Shipyard,
яка була придбана «Пеллою» в березні 2014 року.
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Каффа-Порт» (Общество с ограниченной
ответственностью «Каффа-Порт»)
Дочірнє підприємство ВАТ «Ленінградський
суднобудівний завод «Пелла».

Було зареєстровано 26.01.2015 для роботи на
заводі «Море»
Акціонерне товариство «Концерн «Калашніков»
(Акционерное общество «Концерн «Калашников»)
Входить до складу Державної корпорації зі
сприяння розробці, виробництву і експорту
високотехнологічної промислової продукції
«Ростехнології» («Ростех») (Государственная
корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростехнологии»)

ОДРН:
1159102040745
ІПН: 9108105460
АРК, м.
Феодосія, вул.
Українська, 44,
пом. 1Н
ОДРН:
1111832003018
ІПН: 1832090230
РФ, 426006,
Удмуртська
Республіка, м.
Іжевськ, проїзд
Дерябіна, 3

Наразі йде процес поглинання суднобудівного
заводу «Море» концерном «Калашніков»

1

Акціонерне товариство «Центральне морське
конструкторське бюро «Алмаз» (Акционерное
общество «Центральное морское конструкторское
бюро «Алмаз»)
Входить до АО «Об'єднана суднобудівна
корпорація»

Є розробником малих ракетних кораблів проекту
22800 «Каракурт», що будуються на
суднобудівному заводі «Море». Проект розроблений
в 2015 році на базі ракетно-артилерійського
катеру «Скорпіон» проекту 12300, створеного цим
же бюро в 1990-х роках.

ОДРН:
1087847000010
ІПН: 7810537558

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 196128, м.
СанктПетербург, вул.
Варшавська, 50

Конструкторське бюро «Алмаз» доєдналося до
«Порядку організації захисту відомостей
конфіденційного характеру» Групи ОСК, тому
на сайті міститься неповна інформація

Публічне акціонерне товариство «Ярославський
суднобудівний завод» (Публичное акционерное
общество «Ярославский судостроительный завод»)
У липні 2018 року на суднобудівному заводі «Море»
добудований рейдовий водолазний катер «Водолаз
Кузьміних» проекту А160-ЯР. Корпус катеру
побудований на Ярославському суднобудівельному
заводі і восени 2016 переведений до Феодосії для
добудови.

ОДРН:
1027600981847
ІПН: 7601001080
РФ, 150006, м.
Ярославль, вул.
Корабельна, 1

«Ярославський суднобудівний завод» є
розробником проекту А160-ЯР

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПБ
Марін» (Общество с ограниченной
ответственностью «СПБ Марин»)
Постачальник пропульсивних комплексів на
базі імпортних суднових двигунів та дизельгенераторів для суднобудівних заводів РФ.
Є дистриб'ютором компанії Bukh (Данія),
сервісним дилером корпорації Twin Disc
(США) і офіційним партнером компанії Discom
(Нідерланди). А також є великим
постачальником пропульсивних комплексів на
базі суднових двигунів Scania (Швеція) на
території РФ.

ОДРН:
1077847595539
ІПН: 7813391057
РФ, 198188,
СанктПетербург, вул.
Васі Алексєєва,
6, оф. 310

ООО «СПБ Марін» у 2016-2017 виконав поставку
на завод «Море» комплекту обладнання для

2

рейдового водолазного катеру проекту А160-ЯР, а
також виконав пуско-налагоджувальні роботи та
випробування.
До речі, у березні 2016 підприємство
повідомляло про підписання контракту на
постачання двох двигунів Scania DI 1642 M 1053 для установки на судно проекту А160-ЯР.

Акціонерне товариство «Концерн «Океанпрібор»
(Акционерное общество «Концерн «Океанприбор»)
Провідне підприємство Росії з розробки та
постачання для ВМФ і на експорт
гідроакустичного озброєння

В 2017 році на суднобудівному заводі «Море»
почато будівництво експериментального
багатоцільового швидкісного судна проекту 03550
«Слемінг-2», що будується за держконтрактом на
розробку ОКР, укладеним між Мінпромторгом РФ
і АТ «Концерн «Океанпрібор»
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДМ
Технолоджи» (Общество с ограниченной
ответственностью «ДМ Технолоджи»)
Російський виробник водометної техніки –
водометних рушіїв і конвертованих суднових
двигунів.

Приймає участь у розробці водометного рушія для
експериментального судна проекту 03550
«Слемінг-2», що будується на суднобудівному
заводі «Море»
Відкрите акціонерне товариство «Завод
Нижегородський Теплохід» (Открытое
акционерное общество «Завод Нижегородский
Теплоход»)
У вересні 2016 року на суднобудівний завод «Море»
був переведений для добудови катер аварійнорятувального забезпечення проекту 23040 для ВМФ
РФ, розпочатий будівництвом на ВАТ «Завод
Нижегородський Теплохід».
Доречі, у липні 2017 з’явилася інформація, що
на суднах проекту 23040 введені в експлуатацію
двигуни нового покоління Scania «Е2011»
(Швеція)

ОДРН:
1067847424160
ІПН: 7813341546

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 197376,
СанктПетербург,
Чкаловский
проспект., 46

ОДРН:
1107746205643
ІПН: 7728729507
РФ, 119361, м.
Москва, вул.
Озерна, 44

ОДРН:
1025201529044
ІПН: 5246000240
РФ, 606440,
Нижегородська
область,
м. Бор, вул.
Луначарського,
128

3

Акціонерне товариство «Центральний науководослідний інститут «Курс» (Акционерное
общество «Центральный научно-исследовательский
институт «Курс») (ЦНИИ «Курс»)
Входить до складу Концерну
«Морінформсистема-Агат» (Концерн
«Моринформсистема-Агат»).

ОДРН:
1067746378798
ІПН: 7719584213

–

–

–

–

–

–

Укази
Президента
України
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№ 176/2018
від
21.06.2018

EO 13685
(SDN List)
01.09.2016

–

РФ, 105187, м.
Москва, вул.
Кирпичная, 34А

ЦНДІ «Курс» у січні 2018 року замовив на
суднобудівному заводі «Море» будівництво зразків
рятувальних шлюпок, що розробляються
інститутам в рамках стратегії
імпортозаміщення.
Публічне акціонерне товариство «Звезда»
(Публичное акционерное общество «Звезда»)
Виробник суднових дизель-генераторів, є
головним російським розробником і
виробником важких суднових редукторів. З
серпня 2018 де-факто увійшов до холдингу АТ
«Сінара-Транспортні Машини» (Група
«Сінара»).

ОДРН:
1037825005085
ІПН: 7811038760
РФ, 192012, м.
СанктПетербург, вул.
Бабушкіна, 123

ПАТ «Звезда» є єдиним в РФ виробником дизелів
для силових установок малих ракетних кораблів
проекту 22800 «Каракурт», що будуються на
заводі «Море».
Акціонерне товариство «Центр судноремонту
«Звьоздочка», Головна філія «5 Судноремонтний
завод», м. Темрюк. (Акционерное общество «Центр
судоремонта «Звездочка», Головной филиал «5
Судоремонтный завод», Темрюк)
Входить до складу АТ «Об'єднана
суднобудівна корпорація».

В 2016 р. на суднобудівному заводі «Море»
виконано роботи по відновленню корпусних
конструкцій малого протичовнового корабля
«Касимов». Замовником за угодою було АТ «Центр
судноремонту «Звьоздочка» в особі Головної філії
«5 Судноремонтний завод».

ОДРН:
1082902002677
ІПН: 2902060361
РФ, 164509,
Архангельська
область, м.
Севєродвинськ,
проїзд
Машинобудівни
ків, 12
Адреса філії:
РФ, 353500,
Краснодарський
край, м. Темрюк,
порт
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Державне
підприємство
«Феодосійський
оптичний завод»
перереєстроване
відповідно до
російського
законодавства:
Акціонерне
товариство
«Феодосійський
оптичний завод»
(Акционерное
общество
«Феодосийский
оптический завод»)
ОДРН:
1189112030931
ІПН: 9108122233
дата реєстрації:
05.07.20181

Укази
Президента
України
№ 133/2017
від
15.05.2017,
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№ 176/2018
від
21.06.2018

EO 13685
(SDN List)
01.09.2016

–

Акціонерне товариство «Швабе» (Акционерное
общество «Швабе»)
Входить до Державної корпорації
«Ростехнології» («Ростех»)
У річному звіті корпорації «Ростех» за 2014 рік
містилась інформація, що «Корпорацією [...]
організована робота по виконанню доручень
Уряду Російської Федерації з наступних
питань: 1. Інтеграція підприємств ОПК
Кримського федерального округу в ХК (ІС)
Корпорації, зокрема:

ОДРН:
1107746256727
ІПН: 7717671799
РФ, 129366, м.
Москва,
Проспект Миру,
176

Укази
Президента
України
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№ 176/2018
від
21.06.2018

EO 13662
(SSI List)
Directive 3
22.12.2015

–

–

–

–

–

–

–

ГУП РК «Феодосійський оптичний завод» в АТ
«Швабе»

Наказом міністерства промисловості і торгівлі
РФ від 12.05.2015 № 1077 АТ «Швабе» було
офіційно закріплено за «Феодосійським оптичним
заводом» для забезпечення його замовленнями. Ця
норма наказу діяла до грудня 2015.
Акціонерне товариство «Новосибірський
приладобудівний завод» (Акционерное общество
«Новосибирский приборостроительный завод»).
Входить до холдингу «Швабе» корпорації
«Ростех».

АРК, м. Феодосія,
вул. Московська, 11

За останні роки зазнав чимало організаційних
перетворювань, з 2013 по серпень 2017 діяв під
назвою ВАТ «Швабе – Оборона і Захист»
(ОАО «Швабе – Оборона и Защита»).

ОДРН:
1115476008889
ІПН: 5402534361
РФ, 630049, м.
Новосибірськ,
вул. Д.
Ковальчук, 179/2

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень
2017.
Акціонерне товариство «Вологодський оптикомеханічний завод» (Акционерное общество
«Вологодский оптико-механический завод»)
Входить до холдінгу «Швабе» корпорації
«Ростех».

За інформацією директора «Феодосійського
оптичного заводу», у 2014 році підприємство за
1

ОДРН:
1023500882437
ІПН: 3525023010
РФ, 160009, м.
Вологда, вул.
Мальцева, 54

Потрібні зміни у списках у зв’язку з перереєстрацією підприємства

5

участю ВАТ «Вологодський оптико-механічний
завод» виконувало роботу з адаптації
конструкторської документації на виріб ПТТ-2 під
вимоги російських військових стандартів.
Публічне акціонерне товариство «Ростовський
оптико-механічний завод» (Публичное
акционерное общество «Ростовский оптикомеханический завод»)
Великий російський виробник оптикомеханічних та оптико-електронних приладів
військового призначення, основними
замовниками яких є міноборони, ФСБ, МВД.

Наказом міністерства промисловості і торгівлі
РФ від 22.01.2016 № 107 «Ростовський оптикомеханічний завод» був офіційно закріплений за
«Феодосійським оптичним заводом» для
забезпечення його замовленнями. Планами на 2016
та 2017 роки було передбачено забезпечення
замовленнями від «куратора» щонайменше на 100
млн. руб. щорічно.

ОДРН:
1027601066569
ІПН: 7609000881

–

–

–

Укази
Президента
України
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№ 176/2018
від
21.06.2018
–

EO 13661
(SDN List)
16.07.2014

CR (EU)
№ 960/2014
of
08.09.2014
amending
CR (EU)
№ 833/2014

–

–

РФ, 152150,
Ярославська
обл., м. Ростов,
Савінське шосе,
36

Фактична співпраця почалася в 2015 та не
припинилася й у 2018.
Акціонерне товариство «Науково-виробнича
корпорація «Уралвагонзавод» (Акционерное
общество «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»)
Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.
3

Публічне
акціонерне
товариство «Завод
«Фіолент»
перереєстроване
відповідно до
російського
законодавства:

Укази
Президента
України
№ 133/2017
від
15.05.2017,
№ 126/2018
від
14.05.2018,

–

–

Публічне акціонерне товариство Суднобудівний
завод «Північна верф» (Публичное акционерное
общество Судостроительный завод «Северная
верфь»)
Спеціалізується на будівництві військових
кораблів. Входить до складу АТ «Об'єднана
суднобудівна корпорація».

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні

ОДРН:
1086623002190
ІПН: 6623029538
РФ, 622007,
Свердловська
обл., м. Нижній
Тагіл, шосе
Восточне, 28
ОДРН:
1027802713773
ІПН: 7805034277
РФ, 198096, м.
СанктПетербург, вул.
Корабельна, 6

6

Акціонерне
товариство «Завод
«Фіолент»
(Акционерное
общество «Завод
«Фиолент»)
ОДРН:
1149102099640
ІПН: 9102048745
дата реєстрації:
29.11.2014
АРК, м.
Сімферополь, вул.
Київська, 34/2

№ 176/2018
від
21.06.2018

зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.
Акціонерне товариство «Концерн «Наукововиробниче об'єднання «Аврора» (Акционерное
общество «Концерн «Научно-производственное
объединение «Аврора»)
Основні види діяльності: розробка,
виготовлення, сервісне обслуговування та
ремонт бойових інформаційно-керуючих систем
для надводних кораблів, підводних човнів;
систем управління ядерними, газотурбінними,
дизельними і іншими видами енергетичних
установок тощо.

ОДРН:
1097847058143
ІПН: 7802463197

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 194021, м.
СанктПетербург, вул.
Карбишева, 15

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.
Акціонерне товариство «Обуховське»
(Акционерное общество «Обуховское»)
Основні види діяльності: проектування,
виробництво, пуско-налагоджувальні роботи,
сервісне обслуговування і ремонт суднового,
морського, підйомно-транспортного та
рятувального обладнання.

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень
2017.
Акціонерне товариство «Завод малих серій
«Знамя труда» (Акционерное общество «Завод
малых серий «Знамя труда») (АО «ЗМС «Знамя
труда»)
Основні види діяльності: розробка,
виготовлення, обслуговування трубопровідної
арматури та обладнання.

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень
2017.

ОДРН:
1037811025152
ІПН: 7805025258
РФ, 196084, м.
СанктПетербург, вул.
Цвєточная, 7л

ОДРН:
1047855037273
ІПН: 7806302169
РФ, 195027,
СанктПетербург, пр.
Шаумяна, 4,
корп. 1, літ. А
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Акціонерне товариство «Северний прес»
(Акционерное общество «Северный пресс»)
Входить до складу АТ «Концерн «ГранітЕлектрон», що спеціалізується на створенні
комплексів радіоелектронного озброєння для
ВМФ РФ.
Основні види діяльності: розробка,
виробництво, модернізація, обслуговування
продукції загальнотехнічного призначення,
радіоелектронних приладів, навігаційного
обладнання тощо.

ОДРН:
5067847021556
ІПН: 7806337732

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 195196,
СанктПетербург, вул.
Талліннська, 7

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень
2017.
Акціонерне товариство «Науково-виробниче
підприємство «Радар ммс» (Акционерное
общество «Научно-производственное предприятие
«Радар ммс»)
Велике підприємство військово-промислового
комплексу РФ, що спеціалізується на створенні
радіоелектронних систем і комплексів
військового призначення, спеціального
програмного забезпечення. Основні види
продукції: пошуково-прицільні комплекси
авіаційного базування, радіолокаційні системи,
безпілотні авіаційні комплекси, система
моніторингу земної поверхні, системи
самонаведення високоточного зброї тощо.

ОДРН:
1027807560186
ІПН: 7814027653
РФ, 197375, м.
СанктПетербург, вул.
Новосельковська,
37А

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень
2017.
Відкрите акціонерне товариство
«Радіотехкомплект» (Открытое акционерное
общество «Радиотехкомплект»)
Дочірнє підприємство ВАТ «Завод
радіотехнічного обладнання» (СанктПетербург), яке входить до Концерну ВКО
«Алмаз-Антей».

ОДРН:
1037851047761
ІПН: 7826169162
РФ, 192012, м.
СанктПетербург,
Проспект
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Основна діяльность: забезпечення ВАТ «Завод
радіотехнічного обладнання» та інших
споживачів матеріалами, покупними
комплектуючими виробами та виробами з
кооперованих поставок.

Обуховської
оборони, 120,
літ. КЕ

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.
Публічне акціонерне товариство «Пролетарський
завод» (Публичное акционерное общество
«Пролетарский завод»)
Входить до складу АТ «Об'єднана
суднобудівна корпорація». Спеціалізується, в
основному, на судновому і енергетичному
машинобудуванні. Продукція підприємства
постачається для військових і цивільних суден,
включно з авіаносними крейсерами, атомними
підводними ракетоносцями та супертанкерами.

ОДРН:
1027806079289
ІПН: 7811039386

–

–

–

–

–

–

РФ, 192029, м.
СанктПетербург, вул.
Дудко, 3,

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень
2017.
Акціонерне товариство «Центральне
конструкторське бюро морської техніки «Рубін»
(Акционерное общество «Центральное
конструкторское бюро морской техники «Рубин»)
Входить до складу АТ «Об'єднана
суднобудівна корпорація». Багатопрофільне
конструкторське бюро морської техніки. За
проектами ЦКБ МТ «Рубін» побудовано більше
85% підводних човнів, що входили в різний час
до складу ВМФ СРСР і РФ.

ОДРН:
1089848051116
ІПН: 7838418751
191119, СанктПетербург, ул.
Марата, д. 90

Крім того, підприємство є партнером
нафтогазових компаній з розробки техніки для
освоєння родовищ нафти і газу на
континентальному шельфі.

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.
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Акціонерне товариство «Центр технології
суднобудування і судноремонту» (Акционерное
общество «Центр технологии судостроения и
судоремонта») (АО «ЦТСС»)
Провідний технологічний центр
суднобудування РФ. Партнером заводу
«Фіолент» є КБ «Армас», що входить до
складу «Центру технології
суднобудування і судноремонту» та
займається проектуванням та
виготовленням арматури для різних класів
і типів кораблів і суден.

ОДРН:
1097847011371
ІПН: 7805482938

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 198095, м.
СанктПетербург, вул.
Промислова, 7

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.
Акціонерне товариство «Адміралтейські верфі»
(Акционерное общество «Адмиралтейские верфи»)
Провідне російське підприємство у сфері
танкерного суднобудування і підводного
кораблебудування.

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень
2017.
Акціонерне товариство «Завод ім. О. А. Кулакова»
(Акционерное общество «Завод им. А. А.
Кулакова»)
Входить до складу АТ «Концерн «ГранітЕлектрон», що спеціалізується на створенні
комплексів радіоелектронного озброєння для
ВМФ РФ.
Продукція: системи бойового управління,
зв'язку, радіоелектронне, радіотехнічне та
гідроакустичне обладнання.

ОДРН:
1089848054339
ІПН: 7839395419
РФ, 190121, м.
СанктПетербург, наб.
р. Фонтанки, 203

ОДРН:
5067847003428
ІПН: 7813346618
РФ, 197198, м.
СанктПетербург, вул.
Яблочкова, 12

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.
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Акціонерне товариство «Водтрансприбор»
(Акционерное общество «Водтрансприбор»)
Входить до складу АТ «Концерн
«Океанпрібор». Сфера діяльності:
гідроакустичне приладобудування.
Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.
Закрите акціонерне товариство «Наукововиробничий центр «Аквамарін» (Закрытое
акционерное общество «Научно-производственный
центр «Аквамарин») (ЗАО «НПЦ «Аквамарин»)
Виробник складових частин бортових, наземних
і корабельних систем управління ракетною
зброєю, радіолокаційних комплексів надводних
кораблів і підводних човнів, мобільних
цифрових діагностичних комплексів польового
виконання і контрольно-перевірочної
апаратури.

ОДРН:
1027807566753
ІПН: 7814010307

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 197342, м.
СанктПетербург, вул.
Сердобольська,
64
ОДРН:
1037816019713
ІПН: 7806121490
РФ, 195196, м.
СанктПетербург, вул.
Таллінська, 7

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.
Акціонерне товариство «Алтайський
приладобудівний завод «Ротор» (Акционерное
общество «Алтайский приборостроительный завод
«Ротор») (ОАО «АПЗ «Ротор»)
Входить до складу АТ «Концерн «ЦНДІ
«Електроприлад» (АО «Концерн «ЦНИИ
«Электроприбор»).
Виробляє: навігаційні прилади для
суднобудування, деталі і складальні вузли для
авіації, комплектуючі вироби для тактичного
ракетного озброєння, керуючі і допоміжні
комплекси для ППО, електронні блоки на
замовлення космічних військ, деталі і вузли для
оптико-електронних приладів.

ОДРН:
1022201770084
ІПН: 2225008370
РФ, 656906,
Республіка
Татарстан,
Алтайський кр,
м. Барнаул

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.
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Акціонерне товариство «Казанський оптикомеханічний завод» (Акционерное общество
«Казанский оптико-механический завод»)
Виробляє: комплекси радіоелектронної
боротьби, перископи для підводних човнів,
лазерні прилади розвідника тощо.

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень
2017.
Акціонерне товариство «Швабе-технологічна
лабораторія» (Акционерное общество «Швабетехнологическая лаборатория»)
Входить до холдингу «Швабе» корпорації
«Ростех».
Один з провідних російських розробників
оптико-електронних приладів і комплексів.
Підприємство займає ключові позиції за такими
напрямками оптичного і оптико-електронного
приладобудування: вироби для морського
флоту, оптико-електронні засоби, прилади
спостереження, аналітичні прилади.

ОДРН:
1021603617188
ІПН: 1660004229

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 420075,
Республіка
Татарстан, м.
Казань, вул.
Ліпатова, 37

ОДРН:
1101690036843
ІПН: 1660141553
РФ, 420075,
Республіка
Татарстан, м.
Казань, вул.
Ліпатова, 37

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень
2017.
Акціонерне товариство «Всеросійський науководослідний інститут «Сигнал» (Акционерное
общество «Всероссийский научноисследовательский институт «Сигнал») (АО
«ВНИИ «Сигнал»)
Входить до холдингу «Високоточні
комплекси» корпорації «Ростех».
Проводить розробки за напрямками:

ОДРН:
1103332000232
ІПН: 3305708964
РФ, 601903,
Владимирська
обл., м. Ковров,
вул. Крупськой,
57

комплекси і засоби автоматизованого
управління вогнем артилерії сухопутних військ;
системи наведення і стабілізації озброєння
сухопутних військ, військово-морського флоту і
військово-повітряних сил;
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системи навігації та топоприв’язки;
гідрооб'ємні трансмісії, електрогідравлічні
системи управління і гідромашини;
робототехніка.

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.
Відкрите акціонерне товариство «Завод ім. В. О.
Дегтярьова» (Открытое акционерное общество
«Завод им. В. А. Дегтярева») (ОАО «ЗиД»)
Великий виробник озброєння: стрілецькогарматного, протитанкового, зенітно-ракетного.
Розробник бойового робота «Нерехта».

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.
Відкрите акціонерне товариство «Ковровський
електромеханічний завод» (Открытое
акционерное общество «Ковровский
электромеханический завод»)
Входить до холдингу «Високоточні
комплекси» корпорації «Ростех».
Основна спеціалізація – гідроапаратура. Є
єдиним виробником систем стабілізації і
наведення озброєння всіх типів танків і БМП
російського виробництва, а також лідером у
виробництві електрогідравлічних приводів для
управління комплексами різного призначення.

ОДРН:
1023301951397
ІПН: 3305004083

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 601900,
Владимирська
обл., м. Ковров,
вул. Труда, 4

ОДРН:
1023301951177
ІПН: 3305004421
РФ, 601919,
Владимирська
обл., м. Ковров,
вул. Крупської,
55

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.
Відкрите акціонерне товариство «Калузький
турбінний завод» (Открытое акционерное
общество «Калужский турбинный завод»)
Входить до складу енергомашинобудівного
концерну «Силові машини», що знаходиться
під управлінням ТОВ «Севергрупп».

ОДРН:
1024001337360
ІПН: 4026007424
РФ, 248010,
Калужська обл.
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Один з найбільших в РФ виробників
обладнання для енергетики. Виробляє парові
турбіни для приводу електричних генераторів,
приводні парові турбіни, турбогенератори
блокові, парові геотермальні турбіни і
енергоблоки.

м. Калуга, вул.
Московська, 241

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.
Акціонерне товариство «Центр судоремонту
«Звьоздочка» (Акционерное общество «Центр
судоремонта «Звездочка»)
Входить до складу АТ «Об'єднана
суднобудівна корпорація».

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.
Акціонерне товариство «Уральське виробниче
підприємство «Вектор» (Акционерное общество
«Уральское производственное предприятие
«Вектор») (ОАО «УПП Вектор»)
Входить до складу АТ Концерн повітрянокосмічної оборони «Алмаз-Антей» (Концерн
ВКО «Алмаз-Антей») (До лютого 2015 мав
назву ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).

ОДРН:
1082902002677
ІПН: 2902060361
РФ, 164509,
Архангельська
обл., м.
Севєродвинськ,
проїзд
Машинобудівни
ків, 12
ОДРН:
1026604961129
ІПН: 6670012517

Укази
Президента
України
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№ 176/2018
від
21.06.2018

EO 13685
(SDN List)
01.09.2016

–

–

–

–

Укази
Президента
України
№ 126/2018
від
14.05.2018,

EO 13661
(SDN List)
16.07.2014

CR (EU)
№ 960/2014
of
08.09.2014
amending
CR (EU)
№ 833/2014

РФ, 620078, м.
Єкатеринбург,
вул. Гагаріна, 28

Виробляє радіозонди, радіопеленгаційні і
радіолокаційні комплекси.

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.
Акціонерне товариство «Науково-виробнича
корпорація «Уралвагонзавод» (Акционерное
общество «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»)
У 2015 завод «Фіолент» почав виробляти
високоточні кутові датчики і інші компоненти для

ОДРН:
1086623002190
ІПН: 6623029538
РФ, 622007,
Свердловська
обл., м. Нижній
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танків Т-14 на базі платформи «Армата».
Виробник танка – НВО «Уралвагонзавод».

Тагіл, шосе
Восточне, 28

Акціонерне товариство «Ульянівський
механічний завод» (Акционерное общество
«Ульяновский механический завод»)

ОДРН:
1027301482603
ІПН: 7303026762

Входить до складу АТ Концерн повітрянокосмічної оборони «Алмаз-Антей» (Концерн
ВКО «Алмаз-Антей») (До лютого 2015 мав
назву ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).
Багатопрофільне підприємство, один з головних
виробників засобів ППО в російському
військово-промисловому комплексі.

№ 176/2018
від
21.06.2018
–

–

–

Укази
Президента
України
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№ 176/2018
від
21.06.2018

EO 13661
(SDN List)
16.07.2014

–

–

–

–

РФ, 432008,
Ульянівська
обл., м.
Ульянівськ,
Московське
шосе, 94

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень
2017.
Акціонерне товариство «Конструкторське бюро
приладобудування ім. академіка А.Г.
Шипунова» (Акционерное общество
«Конструкторское бюро приборостроения им.
академика А.Г.Шипунова»)
Входить до холдингу «Високоточні
комплекси» корпорації «Ростех».
Займається розробкою високоточної керованої
зброї для сухопутних військ, ВМФ і ВКС,
систем протиповітряної оборони,
скорострільних гармат і бойової стрілецької
зброї.

ОДРН:
1117154036911
ІПН: 7105514574
РФ, 30001,
Тульська обл., м.
Тула, вул.
Щегловська
Засєка, 59

Завод «Фіолент» став одним з підприємствспіввиконавців по зенітно ракетно-гарматного
комплексу наземного базування «Панцир-СМ», що
був розроблений «Конструкторським бюро
приладобудування».
Акціонерне товариство «Щегловський вал»
(Акционерное общество «Щегловский вал»)
Дочірнє підприємство АТ «Конструкторське
бюро приладобудування ім. академіка А.Г.
Шипунова», що входить до холдингу
«Високоточні комплекси» корпорації
«Ростех».

ОДРН:
1027100686249
ІПН: 7105026111
РФ, 30004,
Тульська обл., м.
Тула, вул.
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Виконує роботи по збірці, налаштуванню і
проведенню випробувань наземного обладнання
(бойових машин) зенітних ракетно-гарматних
комплексів ППО сухопутних військ малої
дальності «Панцир», артилерійського озброєння
для бойових машин піхоти, бойових машин
десанту і бронетранспортерів.

Щегловська
Засєка, 31Б

Є основним виробником зенітно ракетногарматного комплексу наземного базування
«Панцир-СМ». Завод «Фіолент» є одним з
підприємств-співвиконавців по комплексу «ПанцирСМ».
Акціонерне товариство «Ремдизель» (Акционерное
общество «Ремдизель»)
Дочірнє підприємство ПАТ «КАМАЗ».
Спеціалізується на розробці, виробництві,
ремонті та модернізації широкої номенклатури
сухопутної техніки спеціального призначення.

АТ «Ремдизель» розроблено та виготовлено шасі
«Торнадо» К-53958 для зенітно ракетно-гарматного
комплексу наземного базування «Панцир-СМ». Завод
«Фіолент» є одним з підприємств-співвиконавців по
комплексу «Панцир-СМ».
4

Державне
підприємство
Конструкторськотехнологічне бюро
«Судокомпозит»
перереєстроване
відповідно до
російського
законодавства:
Державне унітарне
підприємство
Республіки Крим
Конструкторськотехнологічне бюро
«Судокомпозит»
(Государственное
унитарное
предприятие

Укази
Президента
України
№ 133/2017
від
15.05.2017,
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№176/2018
від
21.06.2018

–

–

Акціонерне товариство «Середньо-Невський
суднобудівний завод» (Акционерное общество
«Средне-Невский судостроительный завод»)
Входить до складу АТ «Об'єднана
суднобудівна корпорація».

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.

ОДРН:
1021602015050
ІПН: 1650004741

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 423800,
Республіка
Татарстан, м.
Набережниє
Челни, тракт
Мензелинський,
40
ОДРН:
1089848054350
ІПН: 7817315385
РФ, 196643, м.
СанктПетербург, с.
Понтонний, вул.
Заводська, 10

За інформацією підприємства, станом на липень
2017 КТБ «Судокомпозит» було виготовлено 5233
м2 панелей середнього шару для комплектації
корабля, що будується на АТ «Середньо-Невський
суднобудівний завод».
Акціонерне товариство «Уральське
конструкторське бюро транспортного
машинобудування» (Акционерное общество

ОДРН:
1086623004380
ІПН: 6623049453
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Республики Крым
«Конструкторскотехнологическое
бюро
«Судокомпозит»)
(ГУП РК «КТБ
«Судокомпозит»)

«Уральское конструкторское бюро транспортного
машиностроения»)

ОДРН:
1149102094680
ІПН: 9108007745
дата реєстрації:
26.11.2014

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.

Знаходиться у
процесі
реорганізації.
АРК, м. Феодосія,
вул. Куйбишева, 14

Входить до складу АТ «Науково-виробнича
корпорація «Уралвагонзавод».
Багатопрофільне підприємство, яке виконує
науково-дослідні і дослідно-конструкторські
роботи. 90% робіт – розробка військових машин.

Акціонерне товариство «Науково-виробнича
корпорація «Уралвагонзавод» (Акционерное
общество «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»).
Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.
Акціонерне товариство «Омський завод
транспортного машинобудування» (Акционерное
общество «Омский завод транспортного
машиностроения») (АО «Омсктрансмаш»)
Входить до складу АТ «Науково-виробнича
корпорація «Уралвагонзавод».
Спеціалізоване танкове підприємство, що має
замкнутий технологічний цикл виробництва
танків.

РФ, 622007,
Свердловька
обл., м. Нижній
Тагіл, Восточне
шосе, 38

ОДРН:
1086623002190
ІПН: 6623029538
РФ, 622007,
Свердловська
обл., м. Нижній
Тагіл, шосе
Восточне, 28
ОДРН:
1085543060734
ІПН: 5505204171

Укази
Президента
України
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№ 176/2018
від
21.06.2018
–

EO 13661
(SDN List)
16.07.2014

CR (EU)
№ 960/2014
of
08.09.2014
amending
CR (EU)
№ 833/2014

–

–

РФ, 644020,
Омська обл., м.
Омськ, пров.
Красний, 2

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.
На Міжнародному салоні засобів забезпечення
безпеки «Комплексна безпека-2017» у м. Ногінську
(РФ) в складі пілотного зразка транспортераамфібії ПТС-ПС була представлена кабіна
підвищеної комфортності, що спроектована і
виготовлена КТБ «Судокомпозит» на замовлення
АТ «Омсктрансмаш».
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Акціонерне товариство «Об'єднана суднобудівна
корпорація» (Акционерное общество
«Объединенная судостроительная корпорация»)
(АО «ОСК»)
Наказами міністерства промисловості і торгівлі
РФ від 12.05.2015 № 1077, від 09.09.2015 № 2685,
від 22.01.2016 № 107, від 08.12.2016 № 4401 АТ
«ОСК» було офіційно закріплено за КТБ
«Судокомпозит» для забезпечення його
замовленнями.
5

Державне
підприємство
«Науководослідний інститут
аеропружних
систем»
перереєстроване
відповідно до
російського
законодавства:
Державне унітарне
підприємство
Республіки Крим
«Науково-дослідний
інститут
аеропружних
систем»
(Государственное
унитарное
предприятие
Республики Крым
«Научноисследовательский
институт
аэроупругих
систем»)
ОДРН:
1149102107725
ІПН: 9108008690
дата реєстрації:
04.12.2014

–

–

–

Акціонерне товариство «Технодінаміка»
(Акционерное общество «Технодинамика»).
До березня 2015 – Акціонерне товариство
«Авіаційне обладнання» (Акционерное общество
«Авиационное оборудование»).
Холдинг «Технодінаміка» – провідний
російський розробник і виробник устаткування
для повітряних суден, в тому числі шасі,
паливних систем і систем управління польотом,
допоміжних силових установок.

ОДРН:
1079847085966
ІПН: 7838395215
РФ, 191119, м.
СанктПетербург, вул.
Марата, д. 90,

ОДРН:
1037719005873
ІПН: 7719265496
РФ, 115184 м.
Москва, вул.
Велика
Татарська, 35
стр. 5

Укази
Президента
України
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№ 176/2018
від
21.06.2018

EO 13661
(SDN List)
29.07.2014

–

Укази
Президента
України
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№ 176/2018
від
21.06.2018

EO 13662
(SSI List)
Directive 3
22.12.2015

–

Входить до Державної корпорації
«Ростехнології» («Ростех»).

У річному звіті корпорації «Ростех» за 2014 рік
містилась інформація, що «Корпорацією [...]
організована робота по виконанню доручень Уряду
Російської Федерації з наступних питань: 1.
Інтеграція підприємств ОПК Кримського
федерального округу в ХК (ІС) Корпорації, зокрема:
ГУП РК «Науково-дослідний інститут
аеропружних систем» (м. Феодосія) в АО
«Авіаційне обладнання»
Наказами міністерства промисловості і торгівлі
РФ від 12.05.2015 № 1077, від 09.09.2015 № 2685,
від 22.01.2016 № 107, від 08.12.2016 № 4401 АТ
«Технодінаміка» було офіційно закріплено за «НДІ
аеропружних систем» для забезпечення його
замовленнями.
За повідомленням окупаційного «міністерства
промислової політики РК», після завершення
процесу перетворення Державного унітарного
підприємства Республіки Крим «Науково-дослідний
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Знаходиться у
процесі
реорганізації.

інститут аеропружних систем» в акціонерне
товариство, підприємство увійде до складу АТ
«Технодінаміка».

АРК, м. Феодосія,
вул. Гарнаєва, 85
6

Державне
підприємство
«Євпаторійський
авіаційний
ремонтний завод»
перереєстроване
відповідно до
російського
законодавства:
Державне унітарне
підприємство
Республіки Крим
«Євпаторійський
авіаційний
ремонтний завод»
(Государственное
унитарное
предприятие
Республики Крым
«Евпаторийский
авиационный
ремонтный завод»)
(ГУП РК «ЕАРЗ»)
ОДРН:
1149102102016
ІПН: 9110005671
дата реєстрації:
01.12.2014
Знаходиться у
процесі
реорганізації.
АРК, м. Євпаторія,
вул. 5-те містечко,
20-Б

Укази
Президента
України
№ 549/2015
від
16.09.2015,
№ 467/2016
від
17.10.2016,
№ 133/2017
від
15.05.2017,
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№176/2018
від
21.06.2018

–

–

Публічне акціонерне товариство «Таганрозький
авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г.М.
Бериева» (Публичное акционерное общество
«Таганрогский авиационный научно-технический
комплекс им. Г.М. Бериева») (ПАО «ТАНТК им.
Г.М. Бериева»)
Входить до складу ПАТ «Об’єднана
авіабудівельна корпорація».
Розробник і виробник авіаційної техніки.

ОДРН:
1026102571065
ІПН: 6154028021

–

–

–

–

–

–

РФ, 347923,
Ростовська обл.,
м. Таганрог,
площа Авіаторів,
1

На захопленому підприємстві організований
ремонт літаків Бе-12 виробництва ПАТ «ТАНТК»,
який наглядає за якістю робіт.
У річному звіті ПАТ «ТАНТК» за 2014 рік
міститься інформація, що «у квітні 2014 р. була
проведена перевірка системи якості, виробництва
підприємства ЄАРЗ «Євпаторійський авіаційний
ремонтний завод», м. Євпаторія, Республіка Крим.
За результатами перевірки, були запропоновані
номенклатури робіт, що виконуються ЄАРЗ по Бе12 на період 2014-2016».
За офіційними даними, у 2016 році
«Євпаторійським авіаційним ремонтним заводом»
виконано ремонт агрегатів літака для ПАТ
«ТАНТК» на 741 тис. рублів.
Акціонерне товариство «Авіаремонтний завод №
121» (Акционерное общество «Авиаремонтный
завод № 121») (АО «121 АРЗ»)
Входить до складу ПАТ «Об'єднана
авіабудівна корпорація».
Підприємство по ремонту та модернізації
літаків і авіаційних двигунів фронтової авіації,
що займає одну з провідних позицій серед
підприємств російської авіаремонтній мережі.

На території «Євпаторійського авіаційного
ремонтного заводу» в с. Новофедоровка був

ОДРН:
1075032007544
ІПН: 5032168904
РФ, 143079,
Московська обл.,
Одинцовський
район, с. Старий
городок, вул.
Почтова, 10
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створений відокремлений підрозділ Сервісний
центр «Саки» «121 АРЗ».
Публічне акціонерне товариство «Об’єднана
авіабудівельна корпорація» (Публичное
акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация») (ПАО «ОАК»)
Наказами міністерства промисловості і торгівлі
РФ від 12.05.2015 № 1077, від 09.09.2015 № 2685,
від 22.01.2016 № 107, від 08.12.2016 № 4401 ПАТ
«ОАК» було офіційно закріплено за ДУП РК
«ЕАРЗ» для забезпечення його замовленнями.

ОДРН:
1067759884598
ІПН: 7708619320
РФ, 101000, м.
Москва,
провулок
Уланський, 22,
будова 1

По завершенні акціонування ДУП РК
«Євпаторійський авіаційний ремонтний завод»,
воно увійде до складу «ОАК»
7

Державне
підприємство
«Севастопольське
авіаційне
підприємство»
перереєстроване
відповідно до
російського
законодавства:
Федеральне
державне унітарне
підприємство
«Севастопольське
авіаційне
підприємство»
(ФГУП
«Севастопольское
авиационное
предприятие»)
(ФГУП «САП»)

Укази
Президента
України
№ 549/2015
від
16.09.2015,
№ 467/2016
від
17.10.2016,
№ 133/2017
від
15.05.2017,
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№176/2018
від
21.06.2018

–

–

Акціонерне товариство «Вертольоти Росії»
(Акционерное общество «Вертолеты России»)
Входить до Державної корпорації
«Ростехнології» («Ростех»).

Наказами міністерства промисловості і торгівлі
РФ від 12.05.2015 № 1077, від 09.09.2015 № 2685,
від 22.01.2016 № 107, від 08.12.2016 № 4401 АТ
«Вертольоти Росії» було офіційно закріплено за
«Севастопольським авіаційним підприємством»
для забезпечення його замовленнями.
ФГУП «Севастопольське авіаційне підприємство»
де-факто інтегроване до холдінгу «Вертольоти
Росії».

ОДРН:
1077746003334
ІПН: 7731559044
РФ, 115054, м.
Москва, вул.
Піонерська, 1

Укази
Президента
України
№ 467/2016
від
17.10.2016,
№ 133/2017
від
15.05.2017,
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№176/2018
від
21.06.2018
Укази
Президента
України
№ 549/2015
від
16.09.2015,
№ 467/2016
від
17.10.2016,
№ 133/2017
від
15.05.2017,
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№176/2018
від
21.06.2018

–

CR (EU)
№ 960/2014
of
08.09.2014
amending
CR (EU)
№ 833/2014

EO 13662
(SSI List)
Directive 3
22.12.2015

–

ОДРН:
1149204020437
ІПН: 9201006697
дата реєстрації:
26.09.2014
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АРК, м.
Севастополь, вул.
Льотчиків, 2
8

Державне
підприємство
«Склопластик»
перереєстроване
відповідно до
російського
законодавства:
Державне унітарне
підприємство
Республіки Крим
«Склопластик»
(Государственное
унитарное
предприятие
Республики Крым
«Стеклопластик»)

Укази
Президента
України
№ 133/2017
від
15.05.2017,
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№176/2018
від
21.06.2018

–

–

Наказами міністерства промисловості і торгівлі
РФ від 09.09.2015 № 2685, від 22.01.2016 № 107
«Ленінградський суднобудівний завод «Пелла» було
офіційно закріплено за ДУП РК «Склопластик» для
забезпечення його замовленнями.

ОДРН:
1149102109595
ІПН: 9108008932
дата реєстрації:
05.12.2014

Державне
підприємство
Феодосійський
судномеханічний

Наказом міністерства промисловості і торгівлі
РФ від 12.05.2015 № 1077 АТ «ОСК» було офіційно
закріплено за ДУП РК «Склопластик» для
забезпечення його замовленнями. Наказ діяв до
09.09.2015.

РФ, 191119, м.
СанктПетербург, вул.
Марата, д. 90,

Акціонерне товариство «Зеленодольський завод
імені О. М. Горького»3 (Акционерное общество
«Зеленодольский завод имени А. М. Горького»)

ОДРН:
1031644204514
ІПН: 1648013442

Міститься в інформації «Державної Ради
Республіки Крим» про сформовані коопераційні
зв'язки підприємств «Республіки Крим» з
російськими підприємствами станом на січень 2017.
–

–

–

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Компанія Енергоремонт» (Общество с
ограниченной ответственностью «Компания
Энергоремонт»)

–

–

–

Укази
Президента
України
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№ 176/2018
від
21.06.2018
–

EO 13661
(SDN List)
29.07.2014

–

–

–

–

–

–

РФ, 187330,
Ленінградська
обл., Кіровський
р-н, м. Отрадне,
вул. Центральна,4
ОДРН:
1079847085966
ІПН: 7838395215

Одне з найбільших суднобудівних підприємств
Росії.

АРК, м. Феодосія,
смт Приморський,
вул. Десантників, 1

ОДРН:
1024701329102,
ІПН: 4706000296

Акціонерне товариство «Об'єднана суднобудівна
корпорація» (Акционерное общество «Объединенная
судостроительная корпорация») (АО «ОСК»)

Входить до складу АТ «Холдингова компанія
«Ак Барс».

дата припинення
діяльності:
31.05.20182

9

Відкрите акціонерне товариство «Ленінградський
суднобудівний завод «Пелла» (Открытое
акционерное общество «Ленинградский
судостроительный завод «Пелла»)

РФ, 422546,
Республіка
Татарстан,
Зеленодольський
район, м.
Зеленодольськ,
вул. Заводська, 5
ОДРН:
1027700176723
ІПН: 7708070600

2

Майно підприємства включено до складу Суднобудівного заводу «Море»
Крім того, АТ «Зеленодольський завод імені О. М. Горького» в серпні 2014 року здійснило рейдерське захоплення майна Суднобудівного заводу «Залів» в м. Керч, де
зараз будує велику кількість військових кораблів для ВМФ РФ. Завод «Залів» не входив до концерну «Укроборонпром» і стане однією з тем наступних публікацій.
3
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завод Міністерства
оборони України

Займається комплексним судноремонтом;
технічним обслуговуванням, ремонтом дизелів і
дизель-генераторів.

перереєстроване
відповідно до
російського
законодавства:

Наказами міністерства промисловості і торгівлі
РФ від 09.09.2015 № 2685, від 22.01.2016 № 107, від
08.12.2016 № 4401 ТОВ «Компанія Енергоремонт»
було офіційно закріплено за Феодосійським
судномеханічним заводом для забезпечення його
замовленнями.

Державне унітарне
підприємство
Республіки Крим
«Феодосійський
судномеханічний
завод»
(Государственное
унитарное
предприятие
Республики Крым
«Феодосийский
судомеханический
завод»)

Публічне акціонерне товариство «Звезда»
(Публичное акционерное общество «Звезда»)
Виробник суднових дизель-генераторів, є
головним російським розробником і
виробником важких суднових редукторів.
У серпні 2018 де-факто увійшов до холдингу
АТ «Сінара-Транспортні Машини» (Група
«Сінара»).

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Компанія Дизель» (Общество с ограниченной
ответственностью «Компания Дизель»)

АРК, м. Феодосія,
вул. Горького, 19

Виробник дизельних електростанцій. Має офіс в
окупованому Криму.

У квітні 2018 ТОВ «Компанія Дизель» і ГУП РК
«Феодосійський судномеханічний завод» підписали
угоду про співробітництво, згідно якої на базі
судномеханічного заводу буде створено сервісний
центр з обслуговування дизельних електростанцій
виробництва ТОВ «Компанія Дизель»
Державне
підприємство
Центральне
конструкторське
бюро
«Чорноморець»
перереєстроване
відповідно до

ОДРН:
1037825005085
ІПН: 7811038760

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 192012, м.
СанктПетербург, вул.
Бабушкіна, 123

В грудні 2017 укладено угоду, згідно якої ГУП РК
«Феодосійський судномеханічний завод» приймає
участь у виконанні держоборонзамовлень ПАТ
«Звезда» з ремонту суднових двигунів.

ОДРН:
1149102094679
ІПН: 9108007738
дата реєстрації:
26.11.2014

10

РФ, 107140, м.
Москва, вул.
Краснопрудна,
12/1, стр. 1, пом.
15-17

Укази
Президента
України
№ 133/2017
від
15.05.2017,
№ 126/2018
від
14.05.2018,

–

–

Акціонерне товариство «Катав-Іванівський
приладобудівний завод» (Акционерное общество
«Катав-Ивановский приборостроительный завод»)
Виробник навігаційного та іншого обладнання
для флоту. Основні замовники – Військовоморський флот РФ і морські частини ФСБ.
Крім того, у 2016-2017, за замовленням однієї з
силових структур РФ, на підприємстві був
вперше створений швидкісний

ОДРН:
1067604061480
ІПН: 7604088642
РФ, 150044, м.
Ярославль,
Ленінградський
пр-т, 33, оф. 404

ОДРН:
1057405000278
ІПН: 7410006513
РФ, 456110,
Челябінська обл.,
м. КатавІванівськ, вул.
Караваєва, 45

22

російського
законодавства:
Державне унітарне
підприємство
«Центральне
конструкторське
бюро
«Чорноморець»
(Государственное
унитарное
предприятие
«Центральное
конструкторское
бюро
«Черноморец»)
(ГУП ЦКБ
«Черноморец»)
ОДРН:
1149204069222
ІПН: 9204508590
дата реєстрації:
26.12.2014
дата припинення
діяльності:
19.07.20184
м. Севастополь, вул.
Велика Морська,
будинок 1

№176/2018
від
21.06.2018

багатоцільовий катер для використання на
Азовському морі.

В 2015 ЦКБ «Чорноморець» виконало розробку
проектно-конструкторської документації для
«Катав-Іванівського приладобудівного заводу»
Акціонерне товариство «Науково-виробниче
об'єднання «Радіан» (Акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Радиан»)
Розробник і виробник комплектів стендового
обладнання для контролю і випробування
бортових кабельних мереж ракетної техніки.
Найбільший споживач продукції – підприємства
Концерну ВКО «Алмаз - Антей».
Випробувальні стенди використовуються при
створенні комплексів С300-С400.

–

–

–

–

–

–

Укази
Президента
України
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№ 176/2018
від
21.06.2018

EO 13661
(SDN List)
29.07.2014

–

РФ, 196143, м.
СанктПетербург, вул.
Орджонікідзе, 42

В 2015 ЦКБ «Чорноморець» виконало розробку
проектно-конструкторської документації для НВО
«Радіан»
Акціонерне товариство «Центр технології
суднобудування і судноремонту» (Акционерное
общество «Центр технологии судостроения и
судоремонта») (АО «ЦТСС»)
Провідний технологічний центр
суднобудування РФ.

Наказами міністерства промисловості і торгівлі
РФ від 12.05.2015 № 1077, від 09.09.2015 № 2685,
від 22.01.2016 № 107, АТ «ЦТСС» було офіційно
закріплено за ЦКБ «Чорноморець» для забезпечення
його замовленнями.
Акціонерне товариство «Об'єднана суднобудівна
корпорація» (Акционерное общество
«Объединенная судостроительная корпорация»)
(АО «ОСК»)
Наказом міністерства промисловості і торгівлі
РФ від 08.12.2016 № 4401 АТ «ОСК» було офіційно
закріплено за ЦКБ «Чорноморець» для
забезпечення його замовленнями.

4

ОДРН:
1027804858058
ІПН: 7810616055

ОДРН:
1097847011371
ІПН: 7805482938
РФ, 198095, м.
СанктПетербург, вул.
Промислова, 7

ОДРН:
1079847085966
ІПН: 7838395215
РФ, 191119, м.
СанктПетербург, вул.
Марата, д. 90,

Підприємство припинило існування після приєднання до ДУП «Севастопольський морський завод» (проектно-конструкторський центр у складі «Севморзаводу»)
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11

Державне
підприємство
«Спеціальна
виробничотехнічна база
«Полум'я»

–

–

–

Акціонерне товариство «Завод «Крізо»
(Акционерное общество «Завод «Кризо»)
Виробник протипожежних та інших пристроїв
та автоматичних систем для використання на
надводних кораблях, підводних човнах, суднах
спеціального призначення та об'єктах берегової
інфраструктури ВМФ РФ.

перереєстроване
відповідно до
російського
законодавства:

У березні 2015 став засновником підприємства,
створеного на базі майна державного
підприємства «Спеціальна виробничо-технічна
база «Полум'я».

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Спеціальна
виробничо-технічна
база «Полум'я»

ОДРН:
1024701241322
ІПН: 4705006552

–

–

–

Укази
Президента
України
№ 467/2016
від
17.10.2016,
№ 133/2017
від
15.05.2017,

EO 13662
(SSI List)
Directive 3
12.09.2014

–

РФ, 188304,
Ленінградська
обл.,
Гатчинський
район, м.
Гатчина, вул.
Железнодорожна,
43

(Общество с
ограниченной
ответственностью
«Специальная
производственнотехническая база
«Пламя») (ООО
«СПТБ «Пламя»)
ОДРН:
1159204012912
ІПН: 9204551115
дата реєстрації:
06.03.2015
АРК, м.
Севастополь, вул.
Терещенко, 11
12

Державне
підприємство
Науково-дослідний
центр «Вертоліт»
перереєстроване
відповідно до
російського
законодавства:

Укази
Президента
України
№ 133/2017
від
15.05.2017,
№ 126/2018
від
14.05.2018,

–

–

Державна корпорація із сприяння розробці,
виробництву та експорту високотехнологічної
промислової продукції «Ростех» (государственная
корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростех»).
Наказом Міністерства промисловості і торгівлі
РФ № 2973 від 30.08.2017 ДСВ прийнято рішення
про інтеграцію ГУП РК «НДЦ «Вертоліт» у

ОДРН:
1077799030847
ІПН: 7704274402
РФ, 119991, м.
Москва,
Гоголевський
бульв., 21

24

Державне унітарне
підприємство
Республіки Крим
«Науково-дослідний
центр «Вертоліт»
(Государственное
унитарное
предприятие
Республики Крым
«Научноисследовательский
центр «Вертолет»)
(ГУП РК «НИЦ
«Вертолет»)

№176/2018
від
21.06.2018

структури Корпорації «Ростех», у зв'язку з чим
Міністерство промислової політики РК готує
передачу майна, що знаходилося на балансі ГУП РК
«НДЦ «Вертоліт» до 2014 р, у федеральну
власність.

№ 126/2018
від
14.05.2018,
№176/2018
від
21.06.2018

ОДРН:
1149102090796
ІПН: 9108007390
дата реєстрації:
24.11.2014
АРК, м. Феодосія,
смт. Приморський,
вул. Вертолітна, 1Б
13

Державне
підприємство
«Конструкторське
бюро радіозв'язку»
Було
«націоналізовано»
постановою
окупаційного уряду
Севастополя №118пп від 28 лютого
2015 р. «Про деякі
питання
націоналізації
майна».
Після цього було
неофіційно
ліквідовано.
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