Дії окупаційної влади щодо захоплених підприємств та підприємств оборонного комплексу в Севастополі
та юридичні особи РФ, що співпрацюють із цими підприємствами

№
1

Назва та реквізити
підприємств, що
зареєстровані у
Севастополі
Державне унітарне
підприємство
«Севастопольський
морський завод імені
Серго Орджонікідзе»
(Государственное
унитарное
предприятие
«Севастопольский
морской завод имени
Серго
Орджоникидзе») (ГУП
СМЗ)
ОДРН: 1159204015080
ІПН: 9203537340
дата реєстрації:
19.03.2015

Наявність у санкційних списках
Україна

США

ЄС

Указ
Президента
України
№ 82/2019
від
19.03.2019

–

–

Російські підприємства, що співпрацюють із Севастопольськими підприємствами
Назва підприємства
Акціонерне товариство «Центр судоремонту
«Звьоздочка» (акционерное общество «Центр
судоремонта «Звездочка») (АО «ЦС «Звездочка»)
Входить до АТ «Об'єднана суднобудівна
корпорація»

У травні 2015 року майно «Севастопольського
морського заводу» передано філії
«Севастопольський морський завод» АТ «ЦС
«Звьоздочка», яка була створена 13.01.2015.
Філія виконує сервісне обслуговування та ремонт
кораблів Чорноморського флоту РФ.

Реквізити та
юридична
адреса
ОДРН:
1082902002677
ІПН: 2902060361
РФ,
Архангельська
обл., м.
Севєродвинськ,
проїзд
Машинобудівни
ків, 12

Наявність у санкційних списках
Україна

США

ЄС

Укази
Президента
України
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№ 176/2018
від
21.06.2018,
№ 82/2019
від
19.03.2019

EO 13685
(SDN List)
01.09.2016

–

–

–

–

Станом на січень 2019 р. на Севморзаводі за
держоборонзамовленням відремонтовано 38
військових кораблів.
У 2017 на заводі збудовано плавучий технологічний
комплекс для транспортування аркових прогонових
споруд мосту через Керченську протоку.

м. Севастополь, вул.
Героїв Севастополя,
13

Акціонерне товариство по виробництву
лопатних гідравлічних машин (АТ «ЛГМ»)
(Акционерное общество по производству
лопастных гидравлических машин) (АО «ЛГМ»)

До захоплення та
перереєстрації за
російським
законодавством:

У 2016-2017 виготовив спеціальне насосне
обладнання для баластних систем понтонів, що
входять до складу плавучих опор для Керченського
моста.

Публічне акціонерне
товариство
«Севастопольський
морський завод»

В 2017 на Севморзаводі збудовано плавучий
технологічний комплекс для транспортування
аркових прогонових споруд мосту через Керченську
протоку – це спеціалізований плавучий комплекс,
що складається з двох плавопор.

ОДРН:
1097746369170
ІПН: 7705891581
РФ, 117393, м.
Москва, вул.
Архітектора
Власова, 47,
прим. XI

1

ЄДРПОУ: 14312370

Акціонерне товариство «Адміралтейські верфі»
(Акционерное общество «Адмиралтейские верфи»)
Провідне російське підприємство у сфері
танкерного суднобудування і підводного
кораблебудування.

Восени 2015 року брало участь в ремонті на
Севморзаводі дизельного підводного човна
«Новоросійськ». На заводі створено спеціальне
проектне технічне бюро Чорноморського флоту
(СПТБ ЧФ) «Адміралтейські верфі» з метою
подальшого обслуговування підводних човнів.

ОДРН:
1089848054339
ІПН: 7839395419

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 190121, м.
СанктПетербург, наб.
р. Фонтанки, 203

У жовтні 2017 року стало замовником
несамохідного плавучого крану
вантажопідйомністю 400 тон, що будується на
Севморзаводі
Акціонерне товариство «33 судноремонтний
завод» (Акционерное общество «33 судоремонтный
завод») (АО «33 СРЗ»)
Входить до АТ «Об'єднана суднобудівна
корпорація»

У травні 2016 року АТ «33 судноремонтний завод»
разом із Севастопольською філією АТ «ЦС
«Звьоздочка» в рамках державного оборонного
замовлення приступив до сервісного обслуговування
і ремонту на території Севморзаводу катерів
Навчального центру підготовки військових
рятувальників і водолазних спеціалістів ВМФ РФ,
що дислокуються в Севастополі.
Акціонерне товариство «Виробниче об’єднання
«Сєвєрне машинобудівне підприємство»
(Акционерное общество «Производственное
объединение «Северное машиностроительное
предприятие») (АО «ПО «Севмаш»)
Входить до АТ «Об'єднана суднобудівна
корпорація»

Є замовником будівництва важкого плавучого
крану «ПК-700 «Григорий Просянкин», що
розпочалося у філії «Севастопольський морський
завод» АТ «ЦС «Звьоздочка» в листопаді 2018 року.

ОДРН:
1083925036744
ІПН: 3901500276
РФ, 238520,
Калінінградська
обл., м.
Балтійськ, вул.
Руська
набережна, 2

ОДРН:
1082902001401
ІПН: 2902059091
РФ,
Архангельська
область, м.
Севєродвинськ,
шосе
Архангельське,
58
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Акціонерне товариство «Кронштадтський
морський завод» (Акционерное общество
«Кронштадтский морской завод»)
Входить до АТ «Об'єднана суднобудівна
корпорація».
Судноремонтне підприємство, що обслуговує
Балтійській флот ВМФ РФ.

У липні 2017 був замовником за контрактом з
філією «Севастопольський морський завод» АТ
«ЦС «Звьоздочка» на проведення сервісного
обслуговування учбового корабля «Перекоп»
Балтійського флоту ВМФ РФ (досліду кренування
судна). Крім того, фахівці Кронштадтського
морського заводу були відряджені до Севастополя
для обслуговування корабля.
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Дослідний завод ВНДІЕТО» (Общество с
ограниченной ответственностью «Опытный завод
ВНИИЭТО») (ООО «ОЗ ВНИИЭТО»)
Виробник промислового електротермічного
обладнання: нагрівальних елементів,
промислових і лабораторних печей, теплового
обладнання різного рівня.

ОДРН:
1157847141242
ІПН: 7843003128

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 197762, м.
СанктПетербург, м.
Кронштадт, вул.
Петровська, 2Ж

ОДРН:
1025001813980
ІПН: 5017000216
РФ, 143502,
Московська обл.,
м. Істра., вул.
Почтова, 31

У 2017-2018 здійснив постачання філії
«Севастопольський морський завод» АТ «ЦС
«Звьоздочка» печі для відпалу труб.
Акціонерне товариство «Ахтубинський
суднобудівний-судноремонтний завод»
(Акционерное общество «Ахтубинский
судостроительно-судоремонтный завод») (АО
«АССРЗ»)
Входить до Групи компаній «Вега»

У 2018 на «Ахтубинському суднобудівномусудноремонтному заводі» виготовлено батопорт –
гідротехнічну споруду для Севморзаводу.
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Балаковський суднобудівний-судноремонтний
завод» (Общество с ограниченной
ответственностью «Балаковский судостроительносудоремонтный завод») (ООО «БССРЗ»)

ОДРН:
1053002005077
ІПН: 3001039920
РФ, 416503,
Астраханська
обл., м.
Ахтубинськ, вул.
Величко, 10А
ОДРН:
1106439001767
ІПН: 6439074779
РФ, 413800,
Саратовська
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Входить до Групи компаній «Вега»

У 2018 приймав участь у будівництві батопорту
для Севморзаводу разом з «Ахтубинським ССРЗ»
Акціонерне товариство «Центр технології
суднобудування і судноремонту» (Акционерное
общество «Центр технологии судостроения и
судоремонта») (АО «ЦТСС»)
У листопаді 2016 року розпочав розробку проекту
реконструкції Севморзаводу за замовленням АТ
«ЦС «Звьоздочка»
Акціонерне товариство «КБ висотних і підземних
споруд» (Акционерное общество «КБ высотных и
подземных сооружений») (АО «КБ ВиПС»)
У грудні 2016 стало субпідрядником розробки
проекту реконструкції Севморзаводу за договором
з АТ «Центр технології суднобудування і
судноремонту». Предмет договору: «розробка
складової частини проектної документації
«Реконструкція виробничих потужностей на філії
Відкритого акціонерного товариства «Центр
судноремонту «Звьоздочка», м. Севастополь»
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГТ
Сєвєр» (Общество с ограниченной
ответственностью «ГТ Север») (ООО «ГТ Север»)
Дочірня компанія Корпорації Гідротехніка
(GT Corporation). Основний вид діяльності
ТОВ «ГТ Сєвєр» – будівництво гідротехнічних
споруд.

У 2017 році стало субпідрядником розробки
проекту реконструкції Севморзаводу за договором
з АТ «Центр технології суднобудування і
судноремонту». Предмет договору: «виконання
комплексу інженерних досліджень і обстежень в
рамках розробки проектної документації
«Реконструкція виробничих потужностей на філії
Відкритого акціонерного товариства «Центр
судноремонту «Звьоздочка», м. Севастополь»
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Коксохімтранс» (Общество с ограниченной
ответственностью «Коксохимтранс»)

обл., м.
Балаково, вул.
Комуністична,
126
ОДРН:
1097847011371
ІПН: 7805482938
РФ, 198095, м.
СанктПетербург, вул.
Промислова, 7
ОДРН:
5067847452525
ІПН: 7842344220

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Указ
Президента
України №

EO 13685
(SDN List)
01.09.2016

–

РФ, 191144, м.
СанктПетербург, пров.
Дегтярний, 11Б,
прим. 1-Н

ОДРН:
1082902003106
ІПН: 2902060812
РФ, 164500,
Архангельська
обл., м.
Севєродвинськ,
вул.
Желєзнодорожна,
37, прим. 8-Н

ОДРН:
1037739709138
ІПН: 7707294809
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Одна з провідних транспортних компаній, що
здійснюють перевезення до окупованого Криму.
Пором «Олександр Ткаченко», який перебуває в
управлінні ТОВ «Коксохімтранс»,
використовувався Міноборони РФ для
перевезення військових вантажів до Сирії.

РФ, 129090 м.
Москва, просп.
Олімпійський, 14
кімн. 6.53 - 6.58

82/2019 від
19.03.2019

У 2015 році був замовником ремонту вантажного
порому «Олександр Ткаченко» (IMO 8716954).
Ремонт виконувався на Севморзаводі.
Крім того, пором «Олександр Ткаченко» перебуває
в «чорному списку» морських суден-порушників
санкцій за час окупації Криму.
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Коммодор» (Общество с ограниченной
ответственностью «Коммодор»)
Танкер LENANEFT-2068 (IMO 8879847), що
належить ТОВ «Коммодор», навесні 2015
перебував у ремонті на Севастопольському
морському заводі
Крім того, танкер LENANEFT-2068 перебуває в
«чорному списку» морських суден-порушників
санкцій за час окупації Криму.
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Арматор» (Общество с ограниченной
ответственностью «Арматор»)
Компанія афілійована з ТОВ «Коммодор»:
спільні засновник, керівник та адреса.

Танкер KOSTROMA (IMO 9300350), що належить
ТОВ «Арматор», у 2015 перебував у ремонті на
Севастопольському морському заводі.

ОДРН:
1037825022146
ІПН: 7811095454

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 197101, м.
СанктПетербург,
провулок
Пєвчєський, 14А

ОДРН:
1037825022135
ІПН: 7811078794
РФ, 197101, м.
СанктПетербург,
провулок
Пєвчєський, 14А

Всі судна, що належать ТОВ «Арматор»,
містяться в «чорному списку» морських суденпорушників санкцій за час окупації Криму.
Акціонерне товариство «Науково-виробниче
об'єднання «Волго» (Акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Волго»)
(АО «НПО «Волго»)
Виконує ремонт та обслуговування кораблів
ВМФ РФ, систем ППО, гусеничної техніки,
розробку, виробництво і ремонт засобів зв'язку,

ОДРН:
1037710046736
ІПН: 7710467265
РФ, 129226, м.
Москва, вул.
Докукина, 8,

5

систем відеоспостереження. Має філію в
Севастополі.

У 2016 році брав участь у ремонті танкера
Чорноморського флоту ВМФ РФ «Іман» (IMO
6617427) на «Севастопольському морському
заводі» (був замовником виготовлення докового
набору).
2

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Судноремонтний
завод «Південний
Севастополь» (ТОВ
«СРЗ «Південний
Севастополь»)
(Общество с
ограниченной
ответственностью
«Судоремонтный
завод «Южный
Севастополь») (ООО
«СРЗ «Южный
Севастополь»)
ОДРН: 1149204046970
ІПН: 9201015719
дата реєстрації:
12.12.2014
м. Севастополь, вул.
Правди, 24
До перереєстрації за
російським
законодавством:
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Судноремонтний
завод «Південний
Севастополь»
ЄДРПОУ: 32013775

–

–

–

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,
АТ «ОСК» було офіційно закріплено за ТОВ
«Судноремонтний завод «Південний Севастополь»
для забезпечення його замовленнями.
Акціонерне товариство «КАМПО» (Акционерное
общество «КАМПО») (АО «КАМПО»)
Підприємство військово-промислового
комплексу, розробник і серійний виробник у
сфері приладобудування для авіації,
космонавтики, медицини, водолазних,
пожежних та аварійно-рятувальних служб, а
також суднобудування і виробництва холодної
зброї.

будівл. 2, кімн.
14
Філія на
окупованій
території:
м. Севастополь,
вул. Піонерська, 3
ОДРН:
1079847085966
ІПН: 7838395215
РФ, 191119, м.
СанктПетербург, вул.
Марата, 90
ОДРН:
1025004581580
ІПН: 5034050143

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

EO 13661
(SDN List)
29.07.2014

–

–

–

–

–

–

РФ, Московська
обл., м. ОрєховоЗуєво, вул.
Гагаріна, 1

20 червня 2014 в акваторії СРЗ «Південний
Севастополь» відбувся спуск на воду модульного
катера СМК-2094, побудованого для
Чорноморського флоту РФ. Модульні елементи
катера були виготовлені АТ «КАМПО» та
доставлені в Севастополь, де виконана остаточна
збірка.
Акціонерне товариство «Суднобудівний завод
«Вимпел» (Акционерное общество
«Судостроительный завод «Вымпел»)
Суднобудівне підприємство, що спеціалізується
на випуску середньо- і малотоннажних
морських і річкових катерів і суден військового
та цивільного призначення зі сталі та
алюмінієво-магнієвих сплавів. Входить до
складу АТ «Концерн «Калашніков»
держкорпорації «Ростех».

ОДРН:
1027601107082
ІПН: 7610015674
РФ, Ярославська
обл., м. Рибінск,
вул. Нова, 4

6

У 2017 році уряд
Севастополя розірвав
договір оренди з ТОВ
«СРЗ «Південний
Севастополь»
3

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Судноремонтний
завод Персей» (ТОВ
«СРЗ Персей»)
(Общество с
ограниченной
ответственностью
«Судоремонтный
завод Персей») (ООО
«СРЗ Персей»)
ОДРН: 1149204010317
ІПН: 9203001380
дата реєстрації:
24.07.2014
м. Севастополь,
Лазаревський спуск, 1

До перереєстрації за
російським
законодавством:
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Персей+» (ТОВ
«Персей+»)
ЄДРПОУ: 36854982

Упродовж 2018 року та на початку 2019 завод
«Вимпел» поступово отримав в оренду на 49 років
всю територію, яку до цього використовував СРЗ
«Південний Севастополь»
–

–

–

Публічне акціонерне товариство «Ярославський
суднобудівний завод» (Публичное акционерное
общество «Ярославский судостроительный завод»)
(ПАО «ЯСЗ»)
Керуюча компанія: АТ «ЗП Фінсудпром» (АО
«ВП Финсудпром»), ОДРН: 1027739562531

У 2018 Ярославський суднобудівний завод передав
на добудову Судноремонтному заводу Персей
прикордонний сторожовий корабель «Балаклава»
проекту 10410 (шифр «Світляк») та морський
буксир «Сергій Балк» проекту 23470.

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

Указ
Президента
України
№ 82/2019
від
19.03.2019

EO 13662
(SDN List)
15.03.2019

–

–

–

–

–

–

–

Сторожовий корабель «Балаклава» призначений
для несення служби в складі берегової охорони
Кримського управління Прикордонної служби ФСБ
Росії, буксир «Сергій Балк» входить до складу
Чорноморського флоту РФ.
Акціонерне товариство «Центральне морське
конструкторське бюро «Алмаз» (Акционерное
общество «Центральное морское конструкторское
бюро «Алмаз»)
Входить до АО «Об'єднана суднобудівна
корпорація»

Є розробником сторожового кораблю «Балаклава»
проекту 10410 (шифр «Світляк», який був
добудований на СРЗ Персей.
Федеральне державне унітарне підприємство
«Криловський державний науковий центр»
(Федеральное государственное унитарное
предприятие «Крыловский государственный
научный центр») (ФГУП «Крыловский
государственный научный центр»)
Великий дослідний центр в галузі
кораблебудування і проектування. Забезпечує
науковими розробками російські військові
програми в кораблебудуванні.

ОДРН:
1087847000010
ІПН: 7810537558
РФ, 196128, м.
СанктПетербург, вул.
Варшавська, 50

ОДРН:
1027804905303
ІПН: 7810213747
РФ, 196158, м.
СанктПетербург,
Московське
шосе, 44
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ЦКБ «Балтсуднопроект» (ЦКБ «Балтсудопроект»)
(БФК-проект), який наразі є підрозділом
Криловського державного наукового центру, був
розробником морського буксиру проекту 23470, що
був добудований на СРЗ Персей.
Крім того, Криловський державний науковий центр
у 2015 році виграв тендер на постачання
електроенергетичної системи для буксира «Сергій
Балк» проекту 23470, що побудований
Ярославським суднобудівним заводом та
добудований на СРЗ Персей.
Акціонерне товариство «Суднобудівний завод
«Вимпел» (Акционерное общество
«Судостроительный завод «Вымпел»)
Суднобудівне підприємство, що спеціалізується
на випуску середньо- і малотоннажних
морських і річкових катерів і суден військового
та цивільного призначення зі сталі і алюмінієвомагнієвих сплавів. Входить до складу АТ
«Концерн «Калашніков» держкорпорації
«Ростех».

ОДРН:
1027601107082
ІПН: 7610015674

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, Ярославська
обл., м. Рибінск,
вул. Нова, 4

У 2017-2018 на СРЗ Персей добудоване морське
пасажирське судно на підводних крилах «Комета
120М», побудоване Суднобудівним заводом
«Вимпел».
4

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Сориус судоверфь»
(Общество с
ограниченной
ответственностью
«Сориус судоверфь»)
(ООО «Сориус
судоверфь»)

–

–

–

Товариство з обмеженою відповідальністю
«НордШипКом» (Общество с ограниченной
ответственностью «НордШипКом») (ООО «НШК»)
У 2015 було замовником ремонту суховантажу
ARMAN-1 (IMO 8872590) в ТОВ «Сориус
судоверфь».
ARMAN-1 міститься у «Чорному списку» морських
суден-порушників санкцій через заходи до портів
окупованого Криму.

ОДРН: 1149204038323
ІПН: 9204018316

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Еколарн» (Общество с ограниченной
ответственностью «Эколарн»)

дата реєстрації:
05.11.2014

У 2014 і 2015 було замовником ремонту
суховантажу GELIOS (IMO 8889256) та

ОДРН:
1117847364140
ІПН: 7811500180
РФ, 199406, м.
СанктПетербург, вул.
Гаванська, 34А,
прим. 1Н
ОДРН:
1072315003815
ІПН: 2315133632
РФ, 353917,
Краснодарський
край, м.
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м. Севастополь, вул.
Генерала Крейзера 19

грунтовізного судна GOLFSTRIM (IMO 8227771) в
ТОВ «Сориус судоверфь».
GELIOS та GOLFSTRIM містяться у «Чорному
списку» морських суден-порушників санкцій через
заходи до портів окупованого Криму.

До перереєстрації за
російським
законодавством:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Судноплавна компанія «Ладога» (Общество с
ограниченной ответственностью «Судоходная
компания «Ладога») (ООО «СК «Ладога»)

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Сориус судоверфь»
(ТОВ «Сориус
судоверфь»)

У 2017 було замовником ремонту суховантажу
SOLIDAT (IMO 7614599) в ТОВ «Сориус
судоверфь».
SOLIDAT міститься у «Чорному списку» морських
суден-порушників санкцій через заходи до портів
окупованого Криму.

ЄДРПОУ: 37110409
Упродовж п’яти років
роботи в окупованому
Севастополі
неодноразово
ремонтував пороми,
що ходять через
Керченську протоку,
порушуючи
міжнародні санкції та
законодавство
України. Також
обслуговував інші
судна з «чорного
списку» порушників
режиму санкцій.
5

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Соріус»
(Общество с
ограниченной
ответственностью
«Сориус»)
ОДРН: 1149204030370
ІПН: 9204014833

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Нафтогаз Морсервіс» (Общество с ограниченной
ответственностью «Нефтегаз Морсервис»)
У 2018 було замовником ремонту танкеру
KRISTALL (MMSI 273448860) в ТОВ «Сориус
судоверфь».
KRISTALL міститься у «Чорному списку» морських
суден-порушників санкцій через заходи до портів
окупованого Криму.

–

–

–

Акціонерне товариство «33 судноремонтний
завод» (Акционерное общество «33 судоремонтный
завод») (АО «33 СРЗ»)
Входить до АТ «Об'єднана суднобудівна
корпорація»

У 2017-2018 неодноразово співпрацював з ТОВ
«Соріус», був замовником постачань запчастин та
обладнання в межах виконання
держоборонзамовлення.

Новоросійськ,
пров.
Майковський, 4

ОДРН:
1063016028877
ІПН: 3016048892

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 414024,
Астраханська
обл., м.
Астрахань, вул.
Гоголя, 3 корп.
2, літ. А прим. 55
ОДРН:
1152352000283
ІПН: 2352051498
дата реєстрації:
14.04.2015
РФ, 353500,
Краснодарський
край,
Темрюкський
район, м.
Темрюк, вул.
Леніна, 14, каб. 1
ОДРН:
1083925036744
ІПН: 3901500276
РФ, 238520,
Калінінградська
обл., м.
Балтійськ, вул.
Руська
набережна, 2
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дата реєстрації:
05.11.2014
м. Севастополь, вул.
Генерала Крейзера 19
До перереєстрації за
російським
законодавством:
Приватне
підприємство
«Соріус»
ЄДРПОУ: 22285658
6

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Наутилус-Сев»
(Общество с
ограниченной
ответственностью
«Наутилус-Сев»)
ОДРН: 1149204043163
ІПН: 9201014264

–

–

–

Акціонерне товариство «33 судноремонтний
завод» (Акционерное общество «33 судоремонтный
завод») (АО «33 СРЗ»)
Входить до АТ «Об'єднана суднобудівна
корпорація»

У 2015 ТОВ «Наутилус-Сев» виконав постачання
АТ «33 СРЗ» обладнання в межах виконання
останнім держоборонзамовлення.

ОДРН:
1083925036744
ІПН: 3901500276

–

–

–

РФ, 238520,
Калінінградська
обл., м.
Балтійськ, вул.
Руська
набережна, 2

дата реєстрації:
08.12.2014
м. Севастополь,
проспект Героїв
Сталінграду, 63, кв. 19
До перереєстрації за
російським
законодавством:
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Наутилус-Сев»
(ТОВ «НаутилусСев»)
ЄДРПОУ: 35096938
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7

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Техфлот»
(Общество с
ограниченной
ответственностью
«Техфлот»)
ОДРН: 1149204021295
ІПН: 9203002994
дата реєстрації:
01.10.2014
м. Севастополь,
проспект Побєди, 44
оф. 23

–

–

–

Акціонерне товариство «Роснафтофлот»
(Акционерное общество «Роснефтефлот»)
Входить до складу Групи ПАТ «НК
«Роснафта»

Упродовж 2017-2018 АТ «Роснафтофлот»
неодноразово співпрацювало з ТОВ «Техфлот».
Було замовником ремонту буксирів SD SPARTA, SD
SEAHORSE, SD RANGER, KAPITAN AVDYUKOV.
Акціонерне товариство «Флот Новоросійського
морського торгового порту» (АТ «Флот НМТП»)
(Акционерное общество «Флот Новороссийского
морского торгового порта») (АО «Флот НМТП»)
Упродовж 2015-2017 АТ «Флот НМТП»
неодноразово співпрацювало з ТОВ «Техфлот».

До перереєстрації за
російським
законодавством:

Було замовником ремонту танкерів HILDA,
INZHENER CHITANAVA, INZHENER POTURNAK,
MASLOVOZ 2; буксирів INZHENER SHILOVSKIY,
BOYKIY, BESSTRASHNYY, BODRYY, TIGRAN
MARTIROSYAN, BRAVYY, AGAT N, TIGRIS, MARS.

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Техфлот»

Акціонерне товариство «Сочинський морський
торговельний порт» (Акционерное общество
«Сочинский морской торговый порт») (АО
«Морпорт Сочи»)

ЄДРПОУ: 32520886

У 2016 році був замовником ремонту буксира
NIKIFOR POYARKO.

Приймав участь в
російському військовотехнічному форумі
«Армія-2018».

ОДРН:
1026500526590
ІПН: 6501096047

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 123112, м.
Москва,
Пресненська
набережна, 6,
будова 2
ОДРН:
1022302378340
ІПН: 2315005197
РФ, 353900,
Краснодарський
край, м
Новоросійськ,
вул. Мира, 2И

ОДРН:
1022302953584
ІПН: 2320072713
РФ, 354000,
Краснодарський
край, м. Сочі,
вул. Войкова, 1,
оф. 215

Ремонтував судна, що
були задіяні в
будівництві мосту
через Керченську
протоку.
Виконував замовлення
на обслуговування
спеціалізованого катера
Управління ФСБ РФ по
Республіці Крим і місту
Севастополь
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Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Судноремонтна база
«Фрегат» (ТОВ «СРБ
«Фрегат»)
(Общество с
ограниченной
ответственностью
«Судоремонтная база
«Фрегат») (ООО «СРБ
«Фрегат»)
ОДРН: 1149204001561
ІПН: 9201000631
дата реєстрації:
08.05.2014
У травні 2014
зареєстроване за
адресою:
м. Севастополь,
Набережна рибпорту,
16
У червні 2016
перереєстроване за
адресою:
РФ, 117638, м.
Москва, вул. Одеська,
2, прим. IX, кімн. 28

До перереєстрації за
російським
законодавством:
Приватне
підприємство
«Судноремонтна база
«Фрегат» (ПП «СРБ
«Фрегат»)

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

–

–

Акціонерне товариство «КАМПО» (Акционерное
общество «КАМПО») (АО «КАМПО»)
Підприємство військово-промислового
комплексу, розробник і серійний виробник в
сфері приладобудування для авіації,
космонавтики, медицини, водолазних,
пожежних та аварійно-рятувальних служб, а
також суднобудування і виробництва холодної
зброї.

У 2015 на СРБ «Фрегат» у співробітництві з АТ
«КАМПО» побудовані багатофункціональні
модульні катери СМК-2169 та СМК-2171 проекту
23370 для Чорноморського флоту РФ.
Акціонерне товариство «Прибалтійський
суднобудівний завод «Янтар» (Акционерное
общество «Прибалтийский судостроительный завод
«Янтарь») (АО «ПСЗ «Янтарь»)
Входить до АТ «Об'єднана суднобудівна
корпорація». Основна спеціалізація –
будівництво військових кораблів.

ОДРН:
1025004581580
ІПН: 5034050143

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, Московська
обл., м. ОрєховоЗуєво, вул.
Гагаріна, 1

ОДРН:
1023901861213
ІПН: 3900000111
РФ, 236005, м.
Калінінград, пл.
Гуськова, 1

У 2018 СРБ «Фрегат» виконав на замовлення АТ
«ПСЗ «Янтар» ремонт рейдового буксира
AFALINA проекту 16609 для Чорноморського
флоту РФ.
Акціонерне товариство «Південне наукововиробниче об'єднання по морським
геологорозвідувальним роботам» (АТ
«Южморгеологія») (Акционерное общество
«Южное научно-производственное объединение по
морским геологоразведочным работам») (АО
«Южморгеология»)
Входить до складу державного холдингу
Росгеологія.

ОДРН:
1162304051370
ІПН: 2304070606
РФ, 353461,
Краснодарський
край, м.
Геленджик, вул.
Кримська, 20

Крім дослідження мінеральних ресурсів
шельфових областей РФ і дна Світового
Океану, займається створенням технологій і
технічних засобів військового призначення.
Є правонаступником Федерального державного
унітарного геологічного підприємства
«Південне науково-виробниче об'єднання по
морським геологорозвідувальним роботам»,
яке було замовником робіт СРБ «Фрегат».
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Підприємство було реорганізоване через
акціанування.

ЄДРПОУ: 36242269
З 2014 року в межах
державних
контрактів з
Міністерством
оборони РФ виконував
роботи із сервісного
обслуговування і
відновлення технічної
готовності кораблів,
суден і плавзасобів
Чорноморського
флоту, Балтійської і
Каспійської флотилії.

У 2016 СРБ «Фрегат» здійснив на замовлення АТ
«Южморгеологія» виготовлення і постачання
оснащення для розкріплення мобільного комплексу
випробувального обладнання військового
призначення.
Федеральне державне унітарне підприємство «13
судноремонтний завод Чорноморського флоту»
Міністерства оборони Російської Федерації
(ФДУП «13 СРЗ ЧФ» Міноборони Росії)
(Федеральное государственное унитарное
предприятие «13 судоремонтный завод
Черноморского флота» Министерства обороны
Российской Федерации) (ФГУП «13 СРЗ ЧФ»
Минобороны России)

ОДРН:
1149204071664
ІПН: 9203501030
РФ, 299004, м.
Севастополь,
вул. Кілен-балка

Указ
Президента
України
№ 82/2019
від
19.03.2019

–

–

–

–

–

–

–

–

З 2014 року СРБ «Фрегат» є співвиконавцем робіт
у «13 СРЗ ЧФ» з ремонту кораблів і суден ЧФ РФ.
Федеральна державна казенна установа «2003
Відділення морської інженерної служби»
Міністерства оборони Російської Федерації
(ФДКУ «2003 ВМІС» МО РФ) (Федеральное
государственное казенное учреждение «2003
Отделение морской инженерной службы»
Министерства обороны Российской Федерации)
(ФГКУ «2003 ОМИС» МО РФ)
У 2016 році СРБ «Фрегат» виконав постачання
причального обладнання за контрактом з
Міністерством оборони РФ на користь ФДКУ
«2003 ВМІС».
9

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Емпірєй і Ко» (ТОВ
«Емпірєй і Ко»)
(Общество с
ограниченной
ответственностью
«Эмпирей и Ко»)
(ООО «Эмпирей и
Ко»)

–

–

–

Акціонерне товариство «Суднобудівний завод
«Вимпел» (Акционерное общество
«Судостроительный завод «Вымпел»)
Суднобудівне підприємство, що спеціалізується
на випуску середньо- і малотоннажних
морських і річкових катерів і суден військового
та цивільного призначення зі сталі і алюмінієвомагнієвих сплавів. Входить до складу АТ
«Концерн «Калашніков» держкорпорації
«Ростех».

ОДРН:
1080545001877
ІПН: 0545021601
РФ, 368303
Республіка
Дагестан, м.
Каспійськ, пмт.
Кірпічний, вул.
Воєнний городок

ОДРН:
1027601107082
ІПН: 7610015674
РФ, Ярославська
обл., м. Рибінск,
вул. Нова, 4
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ОДРН: 1149204033219
ІПН: 9204016245

У 2015 ТОВ «Емпірєй і Ко» виконував ремонтні
роботи на військових кораблях за замовленням
заводу «Вимпел

дата реєстрації:
10.11.2014
м. Севастополь, вул.
Комуністична, 38, кв.
74
До перереєстрації за
російським
законодавством:
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Емпірєй і Ко» (ТОВ
«Емпірєй і Ко»)
ЄДРПОУ: 36138465
10

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Севастопольське
підприємство «Ера»
(ТОВ «СП «Ера»)
(Общество с
ограниченной
ответственностью
«Севастопольское
предприятие «Ера»)
(ООО «СП «Эра»)
ОДРН: 1149204019920
ІПН: 9204010081
дата реєстрації:
23.09.2014
АРК, м. Севастополь,
вул. Індустріальна,
12/3 оф.2

–

–

–

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

ОДРН:
1079847085966
ІПН: 7838395215

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 ТОВ «СП «Ера»
для забезпечення його замовленнями.

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

Публічне акціонерне товариство «Амурський
суднобудівний завод» (ПАТ «АСЗ») (Публичное
акционерное общество «Амурский
судостроительный завод») (ПАО «АСЗ»)
Входить до складу АТ «Об'єднана
суднобудівна корпорація». Спеціалізується на
будівництві та ремонті військових кораблів і
підводних човнів.

У 2015 та 2018 ТОВ «СП «Ера» виконувало
постачання електричного обладнання для ПАТ
«АСЗ»
Акціонерне товариство «Cєвєрне виробниче
об'єднання «Арктика» (Акционерное общество

ОДРН:
1022700514605
ІПН: 2703000015

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

EO 13661
(SDN List)
29.07.2014

–

–

–

–

–

–

РФ, 681000,
Хабаровський
край, м.
Комсомольськна-Амурі, вул.
Алея Труда, 1
ОДРН:
1082902000180
ІПН: 2902057930
РФ, 164500,
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До перереєстрації за
російським
законодавством:
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Севастопольське
підприємство «Ера»
(ТОВ «СП «ЕРА»)
ЄДРПОУ 36127584
Спеціалізується на
виробництві
електрообладнання
для суден. У 2017 на
замовлення філії
«Севастопольський
морський завод» АТ
«ЦС «Звьоздочка»
виконував
електромонтажні
роботи при
будівництві понтонів
для плавучого
технологічного
комплексу, який
використовувався для
транспортування
аркових прогонових
споруд мосту через
Керченську протоку.

«Северное производственное объединение
«Арктика») (АО «СПО «Арктика»)
Входить до складу АТ «Об'єднана
суднобудівна корпорація». Спеціалізується на
енергообладнанні військових кораблів і суден, а
також підводних човнів.

Архангельська
область, місто
Севєродвинськ,
Архангельське
шосе, 34

У 2015-2018 ТОВ «СП «Ера» виконувало
постачання електричного обладнання для АЕ «СПО
«Арктика»
Акціонерне товариство «Виробниче об’єднання
«Сєвєрне машинобудівне підприємство»
(Акционерное общество «Производственное
объединение «Северное машиностроительное
предприятие») (АО «ПО «Севмаш»)
Входить до АТ «Об'єднана суднобудівна
корпорація»

У 2017 ТОВ «СП «Ера» виконувало постачання
електричного обладнання для АТ «ВО «Сєвмаш»
Акціонерне товариство «Світловське
підприємство «ЕРА» (Акционерное общество
«Светловское предприятие «ЭРА») (АО «СП
«ЭРА»)
Входить до АТ «Об'єднана суднобудівна
корпорація». Спеціалізується на
енергообладнанні військових кораблів і
цивільних суден.

ОДРН:
1082902001401
ІПН: 2902059091
РФ,
Архангельська
обл., м.
Севєродвинськ,
шосе
Архангельське,
58
ОДРН:
1033910500315
ІПН: 3913007731

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 238340,
Калінінградська
обл., м. Світлий,
вул. Чайкіної, 1

У 2017 ТОВ «СП «Ера» виконувало постачання
електричного обладнання для АТ «Світловське
підприємство «ЕРА»
Акціонерне товариство
«ЕлектроРадіоАвтоматіка» (АТ «ЕРА»)
(Акционерное общество
«ЭлектроРадиоАвтоматика») (АО «ЭРА»)
Спеціалізується на суднових електромонтажних
роботах.

«Севастопольське підприємство «Ера» є
партнером – постачальником електрообладнання
АТ «ЕлектроРадіоАвтоматіка»

ОДРН:
1027810260136
ІПН:7812018283
РФ, 190000, м.
СанктПетербург, пров.
Гривцова, 1/64
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Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Завод суднової
світлотехніки
«Маяк»
(Общество с
ограниченной
ответственностью
«Завод судовой
светотехники «Маяк»)
(ООО «ЗСС «Маяк»)
ОДРН: 1149204021196
ІПН: 9201006954
дата реєстрації:
01.10.2014
Севастополь, шосе
Фіолентовське, 1/2 А

До перереєстрації за
російським
законодавством:
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Завод суднової
світлотехніки
«Маяк»
ЄДРПОУ: 24025594

–

–

–

Акціонерне товариство «Прибалтійський
суднобудівний завод «Янтар» (Акционерное
общество «Прибалтийский судостроительный завод
«Янтарь») (АО «ПСЗ «Янтарь»)
Входить до АТ «Об'єднана суднобудівна
корпорація». Основна спеціалізація –
будівництво військових кораблів.

У 2017 році Завод суднової світлотехніки «Маяк»
виконав постачання суднових світильників для ПСЗ
«Янтар» у рамках держоборонзамовлення.
Публічне акціонерне товариство «Амурський
суднобудівний завод» (ПАТ «АСЗ») (Публичное
акционерное общество «Амурский
судостроительный завод») (ПАО «АСЗ»)
Входить до складу АТ «Об'єднана
суднобудівна корпорація». Спеціалізується на
будівництві та ремонті військових кораблів і
підводних човнів.

У 2017 та 2018 ТОВ Завод суднової світлотехніки
«Маяк» виконав постачання «Амурському
суднобудівному заводу» пристроїв корабельної
сигналізації для виконання останнім контракту з
Міністерством оборони РФ.
Акціонерне товариство «Світловське
підприємство «ЕРА» (Акционерное общество
«Светловское предприятие «ЭРА») (АО «СП
«ЭРА»)
Входить до АТ «Об'єднана суднобудівна
корпорація». Спеціалізується на
енергообладнанні військових кораблів і
цивільних суден.

ОДРН:
1023901861213
ІПН: 3900000111

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 236005, м.
Калінінград, пл.
Гуськова, 1

ОДРН:
1022700514605
ІПН: 2703000015
РФ, 681000,
Хабаровський
край, м.
Комсомольськна-Амурі, вул.
Алея Труда, 1

ОДРН:
1033910500315
ІПН: 3913007731
РФ, 238340,
Калінінградська
обл., м. Світлий,
вул. Чайкіної, 1

У 2017 році Завод суднової світлотехніки «Маяк»
виконав постачання суднових світильників для АТ
«Світловське підприємство «ЕРА»
Акціонерне товариство
«ЕлектроРадіоАвтоматіка» (АТ «ЕРА»)
(Акционерное общество
«ЭлектроРадиоАвтоматика») (АО «ЭРА»)
Спеціалізується на суднових електромонтажних
роботах.

ОДРН:
1027810260136
ІПН:7812018283
РФ, 190000, м.
СанктПетербург, пров.
Гривцова, 1/64
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«Завод суднової світлотехніки «Маяк» є
партнером – постачальником електрообладнання
АТ «ЕлектроРадіоАвтоматіка»
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 АТ
«ОСК» було офіційно закріплено за ТОВ «ЗСС
«Маяк» для забезпечення його замовленнями.
Акціонерне товариство «Cєвєрне виробниче
об'єднання «Арктика» (Акционерное общество
«Северное производственное объединение
«Арктика») (АО «СПО «Арктика»)
Входить до складу АТ «Об'єднана
суднобудівна корпорація». Спеціалізується на
енергообладнанні військових кораблів і суден, а
також підводних човнів.

Наказом міністерства промисловості і торгівлі
РФ від 12.05.2015 № 1077 АТ «СПО «Арктика»
було офіційно закріплено за ТОВ «ЗСС «Маяк» для
забезпечення його замовленнями.
Акціонерне товариство «Адміралтейські верфі»
(Акционерное общество «Адмиралтейские верфи»)
Провідне російське підприємство у сфері
танкерного суднобудування і підводного
кораблебудування.

Було замовником продукції ТОВ «ЗСС «Маяк».
12

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Завод МолотМеханіка»
(Общество с
ограниченной
ответственностью

–

–

–

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 АТ «ОСК» було офіційно
закріплено за ТОВ «Завод Молот-Механіка» для
забезпечення його замовленнями.

ОДРН:
1079847085966
ІПН: 7838395215
РФ, 191119, м.
СанктПетербург, вул.
Марата, 90
ОДРН:
1082902000180
ІПН: 2902057930

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 13661
(SDN List)
29.07.2014

–

РФ, 164500,
Архангельська
область, місто
Северодвинск,
Архангельське
шосе, 34

ОДРН:
1089848054339
ІПН: 7839395419
РФ, 190121, м.
СанктПетербург, наб.
р. Фонтанки, 203
ОДРН:
1079847085966
ІПН: 7838395215
РФ, 191119, м.
СанктПетербург, вул.
Марата, 90
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«Завод МолотМеханика»)
ОДРН: 1149204008667
ІПН: 9204004585
дата реєстрації:
16.07.2014
м. Севастополь, вул.
Кожанова,12

До перереєстрації за
російським
законодавством:
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Завод «Молот»
ЛТД»
ЄДРПОУ 38022963

Акціонерне товариство «Група ГМС»
(Акционерное общество «Группа ГМС») (АО
«Группа ГМС»)
Великий багатопрофільний холдинг, один з
найбільших в Росії виробників насосного,
компресорного устаткування, а також
нафтопромислового обладнання.

ОДРН:
5087746036483
ІПН: 7708678325

–

–

–

–

–

–

–

–

–

125047, г.
Москва, ул.
Чаянова, д.7

До складу групи, крім російських підприємств,
входять Apollo Goessnitz GmbH (м. Гесніц,
Німеччина) та АТ «Сумський завод насосного
та енергетичного машинобудування
«Насосенергомаш» (ЄДРПОУ 05785448). Крім
того, група продовжує контролювати в Сумах
Акціонерне товариство «Науково-дослідний і
проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування»
(ЄДРПОУ 00220477), 47.5% якого належить АТ
«Гiдромашсервiс» (з 3 кварталу 2014 – через
ТОВ «Компанія з управління майновим
комплексом»).

Наказами міністерства промисловості і торгівлі
РФ від 09.09.2015 № 2685, від 22.01.2016 № 107 АТ
«Група ГМС» було офіційно закріплено за ТОВ
«Завод Молот-Механіка» для забезпечення його
замовленнями
Акціонерне товариство «Центр судноремонту»
Дальзавод» (АТ «ЦСД») (Акционерное общество
«Центр Судоремонта «Дальзавод») (АО «ЦСД»)
Дочірнє підприємство АТ «Далекосхідний
центр суднобудування і судноремонту»
(ОДРН 1072536016211).
Постановою Уряду РФ № 1250-63 від
26.12.2013 АТ «ЦСД» визначено єдиним
виконавцем держоборонзамовлення з ремонту,
переобладнанню, модернізації та сервісному
обслуговуванню кораблів, бойових катерів,
кораблів спеціального призначення, морських і
рейдових суден Тихоокеанського флоту РФ.

ОДРН:
1082536014120
ІПН: 2536210349
РФ, 690091,
Приморський
край, м.
Владивосток,
вул.
Светланська, 72

У 2015 ТОВ «Завод Молот-Механіка» виконав
постачання електронасосів заглибних
водовідливних ВПЕН 100/30/II-ОМ5 до АТ «ЦСД»
для виконання останнім робіт за держконтрактом.
Публічне акціонерне товариство «Амурський
суднобудівний завод» (ПАТ «АСЗ») (Публичное

ОДРН:
1022700514605
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акционерное общество «Амурский
судостроительный завод») (ПАО «АСЗ»)
Входить до складу АТ «Об'єднана
суднобудівна корпорація». Спеціалізується на
будівництві та ремонті військових кораблів і
підводних човнів.

У 2015 році ТОВ «Завод Молот-Механіка» виконав
постачання запчастин до електронасосів для ПАТ
«АСЗ»
Акціонерне товариство «Новоросійський
судноремонтний завод» (Акционерное Общество
«Новороссийский Судоремонтный Завод») (АО
«НСРЗ»)
Входить до Групи НМТП. Займається
судноремонтом і перевалкою вантажів.

У 2015 році ТОВ «Завод Молот-Механіка» виконав
постачання вертикального відцентрового
електричного насоса НЦВ 160/100А для АТ
«НСРЗ».
Акціонерне товариство «Центр судноремонту
«Звьоздочка», філія «Астраханський
судноремонтний завод» (Акционерное общество
«Центр судоремонта «Звездочка», филиал
«Астраханский судоремонтный завод»)
Входить до АТ «Об'єднана суднобудівна
корпорація»

У 2015 ТОВ «Завод Молот-Механіка» виконав
постачання продукції до філії «Астраханський
судноремонтний завод» АТ ЦС «Звьоздочка»
водопогрузного переносного електронасосу ВПЕН50/20-II КСВБ.062613.001ТУ.

Акціонерне товариство «82 Судноремонтний
завод» (АТ «82 СРЗ») (Акционерное общество «82
Судоремонтный Завод») (АО «82 СРЗ»)
Входить до складу корпорації «Роснефть».
Займається ремонтом кораблів ВМФ РФ. Крім
того, ПАТ «НК «Роснефть» наразі створює на

ІПН: 2703000015
РФ, 681000,
Хабаровський
край, м.
Комсомольськна-Амурі, вул.
Алея Труда, 1
ОДРН:
1022302387172
ІПН:2315007476

–

–

–

Укази
Президента
України
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№ 176/2018
від
21.06.2018,
№ 82/2019
від
19.03.2019

EO 13685
(SDN List)
01.09.2016

–

–

–

–

РФ, 353902,
Краснодарський
край, м.
Новоросійськ,
Сухумське шосе,
б/н
ОДРН:
1082902002677
ІПН: 2902060361
РФ,
Архангельська
обл., м.
Севєродвинськ,
проїзд
Машинобудівни
ків, 12
Адреса філії: РФ,
414009, м.
Астрахань, вул.
Атарбєкова, 37
ОДРН:
1105110000291
ІПН:5110002842
РФ, 184635,
Мурманська
обл., м.
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території 82 СРЗ бази берегового забезпечення
шельфових проектів.

У 2015 році ТОВ «Завод Молот-Механіка» виконав
постачання АТ «82 СРЗ» відцентрових
вертикальних насосів НЦВ 220/100.
Акціонерне товариство «Адміралтейські верфі»
(Акционерное общество «Адмиралтейские верфи»)
Провідне російське підприємство у сфері
танкерного суднобудування і підводного
кораблебудування.

У 2015 році «Завод Молот-Механіка» виконав
постачання АТ «Адміралтейські верфі»
електронасосів для криголаму проекту 21180, що
будувався у рамках держоборонзамовлення.
Акціонерне товариство «Суднобудівний завод
«Вимпел» (Акционерное общество
«Судостроительный завод «Вымпел»)
Суднобудівне підприємство, що спеціалізується
на випуску середньо- і малотоннажних
морських і річкових катерів і суден військового
та цивільного призначення зі сталі і алюмінієвомагнієвих сплавів. Входить до складу АТ
«Концерн «Калашніков» держкорпорації
«Ростех».

13

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Севмормаш-2М»
(ТОВ «Севмормаш2М»)
(Общество с
ограниченной
ответственностью
«Севмормаш-2М»)

–

–

–

У 2015 році «Завод Молот-Механіка» виконав
постачання Суднобудівному заводу «Вимпел»
електронасосного агрегату.
Федеральне державне унітарне підприємство «13
судноремонтний завод Чорноморського флоту»
Міністерства оборони Російської Федерації
(ФДУП «13 СРЗ ЧФ» Міноборони Росії)
(Федеральное государственное унитарное
предприятие «13 судоремонтный завод
Черноморского флота» Министерства обороны
Российской Федерации) (ФГУП «13 СРЗ ЧФ»
Минобороны России)

Мурманськ,
житловий район
Росляково

ОДРН:
1089848054339
ІПН: 7839395419

–

–

–

–

–

–

Указ
Президента
України
№ 82/2019
від
19.03.2019

–

–

РФ, 190121, м.
СанктПетербург, наб.
р. Фонтанки, 203

ОДРН:
1027601107082
ІПН: 7610015674
РФ, Ярославська
обл., м. Рибінск,
вул. Нова, 4

ОДРН:
1149204071664
ІПН: 9203501030
м. Севастополь,
вул. Кілен-балка

В 2015-2018 роках ТОВ «Севмормаш-2М»
виконував постачання запчастин та обладнання до
«13 СРЗ ЧФ».
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(ООО «Севмормаш2М»)

Акціонерне товариство «Центр судоремонту
«Звьоздочка» (акционерное общество «Центр
судоремонта «Звездочка») (АО «ЦС «Звездочка»)

ОДРН: 1149204015003
ІПН: 9203002063

Входить до АТ «Об'єднана суднобудівна
корпорація»

дата реєстрації:
25.08.2014
м. Севастополь, вул.
Паршина, 4

До перереєстрації за
російським
законодавством:
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Севмормаш-2М»
(ТОВ «Севмормаш2М»)

У 2016-2018 роках ТОВ «Севмормаш-2М»
виконував постачання запчастин та обладнання до
АТ «ЦС «Звьоздочка»

РФ,
Архангельська
обл., м.
Севєродвинськ,
проїзд
Машинобудівни
ків, 12

Акціонерне товариство «Центр судноремонту»
Дальзавод» (АТ «ЦСД») (Акционерное общество
«Центр Судоремонта «Дальзавод») (АО «ЦСД»)

ОДРН:
1082536014120
ІПН: 2536210349

Дочірнє підприємство АТ «Далекосхідний
центр суднобудування і судноремонту»
(ОДРН 1072536016211).
Постановою Уряду РФ № 1250-63 від
26.12.2013 АТ «ЦСД» визначено єдиним
виконавцем держоборонзамовлення з ремонту,
переобладнанню, модернізації та сервісному
обслуговуванню кораблів, бойових катерів,
кораблів спеціального призначення, морських і
рейдових суден Тихоокеанського флоту РФ.

ЄДРПОУ: 35797672

ОДРН:
1082902002677
ІПН: 2902060361

Укази
Президента
України
№ 126/2018
від
14.05.2018,
№ 176/2018
від
21.06.2018,
№ 82/2019
від
19.03.2019
–

EO 13685
(SDN List)
01.09.2016

–

–

–

РФ, 690091,
Приморський
край, м.
Владивосток,
вул.
Светланська, 72

У 2016 ТОВ «Севмормаш-2М» виконав постачання
обладнання до АТ «ЦСД»
14

Акціонерне
товариство
«Центральне
конструкторське
бюро «Корал» (АТ
«ЦКБ «Корал»)
(Акционерное
общество
«Центральное
конструкторское бюро
«Коралл») (АО «ЦКБ
«Коралл»)

Указ
Президента
України
№ 82/2019
від
19.03.2019

–

–

Включене до АТ
«Об'єднана
суднобудівна
корпорація»
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ОДРН: 1149204029050
ІПН: 9201009754
Дата реєстрації:
30.10.2014
м Севастополь, вул.
Рєпіна, 1
До перереєстрації за
російським
законодавством:
Публічне акціонерне
товариство
«Центральне
конструкторське
бюро «Коралл» (ПАТ
«ЦКБ «Коралл»)
ЄДРПОУ: 14307989
За проектом ЦКБ
«Коралл» в 2017
збудовано плавучий
технологічний
комплекс для
транспортування
аркових прогонових
споруд мосту через
Керченську протоку
15

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Севастопольський
агрегатний завод»
(ТОВ «САЗ»)
(Общество с
ограниченной
ответственностью
«Севастопольский
агрегатный завод»)
(ООО «САЗ»)

–

–

–

Відкрите акціонерне товариство «322 авіаційний
ремонтний завод» (ВАТ «322 АРЗ») (Открытое
акционерное общество «322 авиационный
ремонтный завод») (ОАО «322 АРЗ»)
Входить до ПАТ «Об’єднана авіабудівна
корпорація». Керуюча компанія: ПАТ
«Авіаційна холдингова компанія «Сухой».
Займається ремонтом і сервісним
обслуговуванням військової авіації.

У 2017 році ТОВ«САЗ» здійснило постачання ВАТ
«322 АРЗ» авіаційних запчастин для виконання
держамовлення.

ОДРН:
1072511004884
ІПН:2511055959

–

–

–

РФ, 692555,
Приморський
край, м.
Усурійськ, с.
Воздвиженка,
вул.
Жуковського, 5

22

ОДРН: 1149204069959
ІПН: 9202500267
дата реєстрації:
26.12.2014

Акціонерне товариство «218 Авіаційний
ремонтний завод» (АТ «218 АРЗ») (Акционерное
общество «218 Авиационный ремонтный завод»)
(АО «218 АРЗ»)

м Севастополь, вул.
Шелковична, 36

Входить до АТ «Авіаремонт», який, зі свого
боку, є частиною холдингу АТ «Гарнизон» (до
перейменування – ВАТ «Оборонсервіс»).

До перереєстрації за
російським
законодавством та
перейменування:

Із Севастопольським агрегатним заводом
співпрацювало АТ «570 Авіаційний
ремонтний завод» (м. Єйськ, ОДРН
1072306000018), яке 09.01.2019 було
реорганізоване та увійшло до складу АТ «218
АРЗ» як філія.

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Югпромбуд»
ЄДРПОУ 31833795

ОДРН:
1074705000072
ІПН: 4705036363

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 188307,
Ленінградська
обл.,
Гатчинський
район, м.
Гатчина, вул.
Григорина, 7а

У 2017 році ТОВ«САЗ» здійснило постачання АТ
«570 АРЗ» авіаційних насосів для ремонту паливних
агрегатів у 2017 р.
Акціонерне товариство «123 Авіаційний
ремонтний завод» (АТ «123 АРЗ») (Акционерное
общество «123 Авиационный ремонтный завод»)
(АО «123 АРЗ»)
Перебуває в управлінні ПАТ «Авіаційний
комплекс ім. С. В. Іллюшина» (ОДРН
1027739118659), яке входить до складу ПАТ
«Об’єднана авіабудівельна корпорація».
Займається ремонтом, модернізацією та
технічним обслуговуванням авіаційної техніки
військового та цивільного призначення.

ОДРН:
1065332010809
ІПН:5322010620
РФ, 175201,
Новгородська
обл.,
Староруський
район, м. Стара
Руса, мікрорайон
Городок

У 2018 році ТОВ «САЗ» здійснювало постачання АТ
«123 АРЗ» насосів та запчастин для ремонту
авіаційної техніки в межах
держоборонзамовлення.
Акціонерне товариство «514 Авіаційний
ремонтний завод» (АТ «514 АРЗ») (Акционерное
общество «514 Авиационный ремонтный завод»)
(АО «514 АРЗ»)
Входить до складу ПАТ «Об’єднана
авіабудівна корпорація». Керуюча компанія:
ПАТ «Авіаційна холдингова компанія
«Сухой».

ОДРН:
1076914001141
ІПН: 6914013187
РФ, 172383,
Тверська обл., м.
Ржев, вул.
Челюскінців, 121

Підприємство з ремонту і модернізації літаків
військової авіації.
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У 2018 році ТОВ «САЗ» здійснило постачання АТ
«514 АРЗ» обладнання для ремонту авіаційної
техніки у рамках держоборонзамовлення.
Акціонерне товариство «Російська літакобудівна
корпорація «МіГ» (АТ «РЛК МіГ») (Акционерное
общество «Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ») (АО «РСК «МиГ»)
Входить до складу ПАТ «Об’єднана
авіабудівна корпорація».

У 2018 році ТОВ «САЗ» здійснило постачання АТ
«РЛК МіГ» комплектуючих виробів.
16

Акціонерне
товариство «Науковотехнічний центр
«Імпульс-2»
(Акционерное
общество «Научнотехнический центр
«Импульс-2») (АО
«НТЦ «Импульс -2»)
ОДРН:1149204002518
ІПН:9201000938
дата реєстрації:
19.05.2014
АРК, м. Севастополь,
вул. Олександра
Шостака, 9, оф. 1-6

До перереєстрації за
російським
законодавством:
Приватне акціонерне
товариство «Науковотехнічне
підприємство
«Імпульс-2»
ЄДРПОУ: 23449493

–

–

–

Федеральна державна бюджетна установа
«Головний науково-дослідний випробувальний
центр робототехніки» Міністерства оборони
Російської Федерації (Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Главный
научно-исследовательский испытательный центр
робототехники» Министерства обороны
Российской Федерации) (ФГБУ «ГНИИЦ РТ» МО
РФ)

ОДРН:
1087746371844
ІПН: 7714733528
РФ, 125284, м.
Москва, 1-й
Боткінський
проїзд, 7
ОДРН:
1147746756057
ІПН: 7714939222

Указ
Президента
України
№ 82/2019
від
19.03.2019

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 125167, м.
Москва, вул.
Серьогіна, 5

Створений у 2013 році при Міністерстві
оборони РФ, у 2014 отримав статус юридичної
особи. Основна мета діяльності: проведення
прикладних наукових досліджень і випробувань
в області розробки і створення робототехнічних
комплексів військового призначення та
здійснення функцій головного науководослідницької організації Міноборони Росії в
галузі робототехніки.

Був серед розробників бойового роботехнічного
комплексу «Удар» («Вихрь») – спільної розробки
«Головного науково-дослідного випробувального
центру робототехніки» Міністерства оборони
РФ, АТ «ВНДІ «Сигнал», АТ «НТЦ «Імпульс-2», АТ
«НТЦ «РОКАД», ТОВ «ЦАПК» и АТ «КБ Кунцево».
Акціонерне товариство «Всеросійський науководослідний інститут «Сигнал» (Акционерное
общество «Всероссийский научноисследовательский институт «Сигнал») (АО
«ВНИИ «Сигнал»)
Входить до складу холдингу «Високоточні
комплекси» корпорації «Ростех».

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

24

Включене до реєстру
підприємств ОПК РФ

Проводить розробки за напрямками:
комплекси і засоби автоматизованого
управління вогнем артилерії сухопутних військ;

вул. Крупськой,
57

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

Був серед розробників бойового роботехнічного
комплексу «Удар» («Вихрь») – спільної розробки
«Головного науково-дослідного випробувального
центру робототехніки» Міністерства оборони
РФ, АТ «ВНДІ «Сигнал», АТ «НТЦ «Імпульс-2», АТ
«НТЦ «РОКАД», ТОВ «ЦАПК» и АТ «КБ Кунцево».
Акціонерне товариство Науково-технічний центр
«РОКАД» (Акционерное общество Научнотехнический центр «РОКАД»)
Розробник мобільних роботехнічних систем,
систем наведення, сканування, позиціонування,
маніпуляторів тощо

Був серед розробників бойового роботехнічного
комплексу «Удар» («Вихрь») – спільної розробки
«Головного науково-дослідного випробувального
центру робототехніки» Міністерства оборони
РФ, АТ «ВНДІ «Сигнал», АТ «НТЦ «Імпульс-2», АТ
«НТЦ «РОКАД», ТОВ «ЦАПК» и АТ «КБ Кунцево».
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЦАПК» (Общество с ограниченной
ответственностью «ЦАПК»)
Компанія заснована у 2015. Діє під брендом
«Цуру Роботикс». Розробка та виробництво
безпілотних літальних апаратів.

Був серед розробників бойового роботехнічних
комплексу «Удар» («Вихрь») – спільної розробки
«Головного науково-дослідного випробувального
центру робототехніки» Міністерства оборони
РФ, АТ «ВНДІ «Сигнал», АТ «НТЦ «Імпульс-2», АТ
«НТЦ «РОКАД», ТОВ «ЦАПК» и АТ «КБ Кунцево».

ОДРН:
1027810359576
ІПН: 7826692118

–

–

–

–

–

–

РФ, 196006, м.
СанктПетербург, вул.
Ломана, 11А, оф.
29Н

ОДРН:
1157746120498
ІПН:7721284390
РФ, 143026, м.
Москва,
Сколково, вул.
Нобеля, 7
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Акціонерне товариство «Конструкторське бюро
«Кунцево» (Акционерное общество
«Конструкторское бюро «Кунцево») (АО «КБ
«Кунцево»)
Входить до складу корпорації АТ «Оборонні
системи», яка контролюється корпорацією
«Оборонпром».
Займається розробкою радіоелектронних і
радіотехнічних виробів, озброєнь і спеціальної
техніки. Спеціалізується на розробці комплексів
ППО.

ОДРН:
1027739633503
ІПН: 7731014298

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 121357, м.
Москва, вул.
Верейська, 29А,
будова 4

Був серед розробників бойового роботехнічного
комплексу «Удар» («Вихрь») – спільної розробки
«Головного науково-дослідного випробувального
центру робототехніки» Міністерства оборони
РФ, АТ «ВНДІ «Сигнал», АТ «НТЦ «Імпульс-2», АТ
«НТЦ «РОКАД», ТОВ «ЦАПК» и АТ «КБ Кунцево».
Відкрите акціонерне товариство «766 Управління
виробничо-технологічної комплектації» ( ВАТ
«766 УПТК») (Открытое акционерное общество
«766 Управление производственнотехнологической комплектации») (ОАО «766
УПТК»)
Спеціалізується на розробці та виробництві
озброєння і військової техніки. Основна
продукція – робототехнічні комплекси
військового призначення.

ОДРН:
1065024000513
ІПН: 5024076350
РФ, 143432,
Московська обл.,
м. Красногорськ,
селище
Нахабіно, вул.
Інститутська,1

Співпрацював з АТ «НТЦ «Імпульс-2» при виконанні
державних замовлень на розробку та виготовлення
робототехнічних комплексів, зокрема бойового
багатофункціонального робототехнічного
комплексу «Уран-9» (шифр «Доломит-1»).
Бойовий робот «Уран-9» застосовувався Росією під
час військової операції в Сирії.
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Центральний науково-дослідний інститут
«Буревісник» (Акционерное Общество
«Центральный научно-исследовательский институт
«Буревестник») (АО «ЦНИИ «Буревестник»)
Науково-дослідне підприємство військовопромислового комплексу РФ. Виробляє і
модернізує артилерійське і мінометне

ОДРН:
1085259003664
ІПН: 5259075468
РФ, 603950,
Нижегородська
обл., м. Нижній
Новгород, вул.
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озброєння. Входить до складу АТ «Наукововиробнича корпорація «Уралвагонзавод».

Сормовське
шосе, 1а

Наказами міністерства промисловості і торгівлі
РФ від 12.05.2015 № 1077, від 09.09.2015 № 2685,
«Центральний Науково-дослідний Інститут»
Буревісник» був офіційно закріплений за АТ «НТЦ
«Імпульс-2» для забезпечення його замовленнями.
ЦНДІ «Буревісник» був серед виробників бойового
модулю МБ2-03, який входить до складу бойового
роботехнічного комплексу «Вихрь», що створений
при участі АТ «НТЦ «Імпульс-2».
Акціонерне товариство «Акціонерна компанія
«Туламашзавод» (Акционерное общество
«Акционерная Компания «Туламашзавод») (АО
«АК «Туламашзавод»)
Великий виробник озброєння і військової
техніки, зокрема стрілецько-гарматного
озброєння.

Наказом міністерства промисловості і торгівлі
РФ від 22.01.2016 № 107 «АО «АК «Туламашзавод»
був офіційно закріплений за АТ «НТЦ «Імпульс-2»
для забезпечення його замовленнями.
Відкрите акціонерне товариство «Муромтепловоз»
(Открытое акционерное общество
«Муромтепловоз») (ОАО «Муромтепловоз»)
Багатогалузеве машинобудівне підприємство.
Значна частина продукції – військового
призначення: бронетранспортери, бойові
модулі, тренажери до військової техніки.

Був головним розробником бойового модулю МБ203, який входить до складу бойового
роботехнічного комплексу «Вихрь», що створений
за участі АТ «НТЦ «Імпульс-2».
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково-виробнича компанія
«Мережецентричні платформи» (Общество с
ограниченной ответственностью «Научнопроизводственная компания «Сетецентрические
платформы») (ООО НПК «Сетецентрические
Платформы»)

ОДРН:
1027100507114
ІПН: 7106002836

–

–

–

–

–

–

–

–

–

РФ, 300002,
Тульська обл.,
м. Тула, вул.
Мосіна, 2

ОДРН:
1023302151828
ІПН: 3307001169
РФ, 602252,
Володимирська
обл., м. Муром,
вул. Філатова, 10

ОДРН:
1136315002867
ІПН: 6315650476
РФ, 443013
Самарська обл.,
м. г. Самара, вул.
Московське
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Входить до Групи компаній «Генезис знань».
Спеціалізується на розробці інтелектуальних
систем «подвійного» призначення.

шосе, 17, оф.
2203

Було розробником програмного забезпечення
системи дистанційного керування бойового
роботехнічного комплексу «Вихрь», що створений
за участі АТ «НТЦ «Імпульс-2».
Акціонерне товариство «Науково-технічний
центр Елінс» (Акционерное общество «Научнотехнический центр Элинс») (АО «НТЦ ЭЛИНС»)
Спеціалізується на проектуванні, розробці і
виробництві систем управління сучасними
комплексами озброєння.

Був серед виробників бойового модуля МБ2-03, який
входить до складу бойового роботехнічного
комплексу «Вихрь», що створений при участі АТ
«НТЦ «Імпульс-2».
17

Відкрите акціонерне
товариство «УранісРадіосистеми»
(Открытое
акционерное общество
«УранисРадиосистемы»)
ОДРН: 1149204003233
ІПН: 9201001120
дата реєстрації:
26.05.2014
м. Севастополь, вул.
Вакуленчука, 33 Г

Підприємство
зареєстровано за
російським
законодавством
особами, що раніше
були засновниками
ТОВ «Ураніс»
(ЄДРПОУ 31734954)

Указ
Президента
України
№ 82/2019
від
19.03.2019

EO 13685
(SDN List)
01.09.2016

–

Акціонерне товариство «Концерн «Сузір’я»
(Акционерное общество «Концерн «Созвездие»)
Входить до складу Державної корпорації
«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
Акціонерне товариство «Концерн «Сузір’я» був
офіційно закріплений за ВАТ «УранісРадіосистеми» для забезпечення його
замовленнями.
Акціонерне товариство «Руспром» (Акционерное
общество «Руспром») (АО «Руспром»)
Розробка і виробництво комплексів засобів
радіо- та гідроакустичного зв'язку, навігації та
радіоелектронної протидії.

Співпрацює з ВАТ «Ураніс-Радіосистеми» при
виробництві комплексу засобів радіозв'язку,
навігації та радіоелектронної протидії «Стилет»
(використовуються підсилювачі та антенні
тюнери виробництва ВАТ «Ураніс-Радіосистеми»).

ОДРН:
1037739529893
ІПН: 7735064324

–

–

–

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

EO 13661
(SDN List)
28.04.2014

–

–

–

РФ, 124460, м.
Москва, м.
Зеленоград,
Проспект
Панфіловський,
4, будова 1
ОДРН:
1053600445337
ІПН: 3666127502
РФ, м. Воронеж,
вул.
Плехановська, 14

ОДРН:
1077746363200
ІПН: 7714682753
РФ, 125284, м.
Москва, вул.
Бігова, 13
м. Москва, пров.
Середній
Тішинський, 28

28

Із січня 2015 року має
ліцензію «на розробку,
виробництво,
випробування,
установку, монтаж,
техобслуговування,
ремонт, утилізацію
та реалізацію
озброєння і військової
техніки»

Система «Стилет» активно використовувалася
та проходила «дослідну експлуатацію» під час
бойових дій РФ в Сирії.

У квітні 2015 року
наказом
Мінпромторга РФ
включене до реєстру
підприємств ОПК РФ.
18

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Ураніс» (ТОВ
«Ураніс»)

–

–

–

(Общество с
ограниченной
ответственностью
«Уранис») (ООО
«Уранис»)
ОДРН: 1149204009151
ІПН: 9201003047
дата реєстрації:
18.07.2014
м. Севастополь, вул.
Вакуленчука, 33 Г

До перереєстрації за
російським
законодавством:
Товариство з
обмеженою
відповідальністю

29

«Ураніс» (ТОВ
«Ураніс»)
ЄДРПОУ 31734954
Приймав участь в
російському військовотехнічному форумі
«Армія-2018».
Виконував замовлення
на обслуговування
спеціалізованої
апаратури Управління
ФСБ РФ по Республіці
Крим і місту
Севастополь
19

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Теплообмен» (ТОВ
«Теплообмен»)
(Общество с
ограниченной
ответственностью
«Теплообмен»)
ОДРН: 1149204008194
ІПН: 9204004338
дата реєстрації:
14.07.2014
м Севастополь, вул.
Партизанська, 5, кв. 11

До перереєстрації за
російським
законодавством:
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Теплообмен» (ТОВ
«Теплообмен»)

–

–

–

Федеральна державна бюджетна освітня установа
вищої освіти «Уфимський державний авіаційний
технічний університет» (Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Уфимский
государственный авиационный технический
университет») (ФГБОУ ВО «УГАТУ»), (УГАТУ),
(Уфимский государственный авиационный
технический университет)

ОДРН:
1030203899527
ІПН: 0274023747

–

–

–

–

–

–

РФ, 450008,
Республіка
Башкортостан, м.
Уфа, вул. Карла
Маркса, 12

У 2018 році ТОВ «Теплообмін» виконав постачання
до Уфимського державного авіаційного технічного
університету теплообмінних апаратів для
створення дослідного зразка системи подачі води у
двигун.
Товариство з обмеженою відповідальністю
Інженерний центр «Енергопрогрес» (Общество с
ограниченной ответственностью Инженерный
центр «Энергопрогресс») (ООО ИЦ
«Энергопрогресс»)
Інжинірингова компанія, що спеціалізується на
впровадженні комплексних рішень для
підприємств енергетики та інших галузей
промисловості.

У 2017 році ТОВ «Теплообмін» виконав постачання
теплообмінного обладнання ТОВ ІЦ
«Енергопрогрес»

ОДРН:
1031625403831
ІПН: 1657043757
РФ, 420044,
Республіка
Татарстан, м.
Казань, вул.
Волгоградська,
34

30

ЄДРПОУ: 19442580)
Приймав участь в
російському військовотехнічному форумі
«Армія-2018».
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Федеральне державне
бюджетна установа
науки «Морський
гідрофізичний
інститут РАН»
(Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки
«Морской
гидрофизический
институт РАН»)
(ФГБУН МГИ)
ОДРН: 1159204018467
ІПН: 9204553257
дата реєстрації:
28.04.2015
м. Севастополь, вул.
Капітанська, 2
До захоплення та
перереєстрації за
російським
законодавством:
Морський
гідрофізичний
інститут
Національної
академії наук
України (МГІ НАН
України )
ЄДРПОУ: 03534386

–

–

–

Федеральна державна бюджетна наукова установа
«Російська академія наук» (РАН) (Федеральное
государственное бюджетное учреждение
«Российская академия наук») (РАН)
РАН прийняла до свого складу експропрійоване
українське підприємство Морський гідрофізичний
інститут Національної академії наук України
Федеральна державна бюджетна наукова установа
«Інститут природно-технічних систем» (ІПТС)
(Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт природно-технических
систем») (ИПТС)
Наукова установа, яка до російської окупації
Криму була зареєстрована і діяла в місті Сочі.
Переведена до Севастополя 19.12.2014 р.
наказом Федерального агентства наукових
установ.

ОДРН:
1027739820393
ІПН: 7725092435

–

–

–

–

–

–

РФ, 119991, м.
Москва,
Ленінський
проспект, 14
ОДРН:
1022302946489
ІПН: 2320098214
м. Севастополь,
вул. Леніна, 28

ІПТС поглинув українські державні підприємства,
що знаходилися у Севастополі:
Державне підприємство «Спеціальне
Конструкторсько-технологічне бюро Морського
гідрофізичного інституту Національної академії
наук України» (ДП СКТБ МГІ НАН України),
ЄДРПОУ 03534375, м. Севастополь, вул. Леніна, 28
Науково-виробничий центр «Екосі-гідрофізика»
Морського гідрофізичного інституту
Національної академії наук України (НВЦ
«ЕКОСІ-ГІДРОФІЗИКА» МГІ НАНУ), ЄДРПОУ:
22287798, м. Севастополь, вул. Леніна, 28
На початку 2015 р. здійснив невдалу спробу
захопити також Морський гідрофізичний
інститут Національної академії наук України.

31
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Федеральне державне
бюджетна установа
науки «Інститут
морських
біологічних
досліджень імені О.
О. Ковалевського
РАН» (
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки
«Институт морских
биологических
исследований имени
А.О. Ковалевского
РАН») (ФГБУН
ИМБИ)
ОДРН: 1159204018478
ІПН: 9204553264
дата реєстрації:
28.04.2015
м. Севастополь,
проспект Нахімова, 2

До захоплення та
перереєстрації за
російським
законодавством:
Інститут біології
південних морів
імені О. О.
Ковалевського
Національної
академії наук
України (ІНБПМ
НАНУ)

–

–

–

Федеральна державна бюджетна наукова установа
«Російська академія наук» (РАН) (Федеральное
государственное бюджетное учреждение
«Российская академия наук») (РАН)
РАН прийняла до свого складу експропрійоване
українське підприємство Інститут біології
південних морів імені О. О. Ковалевського
Національної академії наук України
Федеральна державна бюджетна наукова установа
«Інститут природно-технічних систем» (ІПТС)
(Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт природно-технических
систем») (ИПТС)
Наукова установа, яка до російської окупації
Криму була зареєстрована і діяла в місті Сочі.
Переведена до Севастополя 19.12.2014 р.
наказом Федерального агентства наукових
установ.

ОДРН:
1027739820393
ІПН: 7725092435

–

–

–

–

–

–

РФ, 119991, м.
Москва,
Ленінський
проспект, 14

ОДРН:
1022302946489
ІПН: 2320098214
м. Севастополь,
вул. Леніна, 28

ІПТС поглинув українські державні підприємства,
що знаходилися у Севастополі:
Державне підприємство «Спеціальне
Конструкторсько-технологічне бюро Морського
гідрофізичного інституту Національної академії
наук України» (ДП СКТБ МГІ НАН України),
ЄДРПОУ 03534375, м. Севастополь, вул. Леніна, 28
Науково-виробничий центр «Екосі-гідрофізика»
Морського гідрофізичного інституту
Національної академії наук України (НВЦ
«ЕКОСІ-ГІДРОФІЗИКА» МГІ НАНУ), ЄДРПОУ:
22287798, м. Севастополь, вул. Леніна, 28
На початку 2015 р. здійснив невдалу спробу
захопити також Інститут біології південних
морів імені О. О. Ковалевського Національної
академії наук України.

ЄДРПОУ: 03534357
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Севастопольський
«Випробувальний
центр «Омега» –
філія ФДУП НДІР
(Севастопольский
«Испытательный
центр «Омега» –
филиал ФГУП НИИР)
дата реєстрації:
09.06.2014
м. Севастополь, вул.
Вакуленчука, 29

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

–

–

–

–

Федеральне державне унітарне підприємство
ордена Трудового Красного Прапору Науководослідний інститут радіо (ФДУП НДІР)
(Федеральное государственное унитарное
предприятие ордена Трудового Красного Знамени
Научно-исследовательский институт радио) (ФГУП
НИИР)

ОДРН:
1027700120766
ІПН: 7709025230
РФ, 105064, м.
Москва, вул.
Казакова, 16

Указ
Президента
України
№ 176/2018
від
21.06.2018

–

–

–

–

–

У червні 2014 р. ФДУП НДІР поглинув Державне
підприємство «Випробувальний центр «Омега» та
перетворив його у свою філію.

До захоплення та
перереєстрації за
російським
законодавством:
Державне
підприємство
«Випробувальний
центр «Омега»
(ДПВЦ «Омега»)
ЄДРПОУ: 14307802
23

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Верф «Валм-Рус»
(Общество с
ограниченной
ответственностью
«Верфь «Валм-Рус»)
(ООО «Верфь «ВалмРус»)
ОДРН: 1149204021328
ІПН: 9202000916
дата реєстрації:
01.10.2014

–

Федеральне державне унітарне підприємство
«Головне військово-будівельне управління № 4»,
філія «Управління гідротехнічних споруд № 431»
(Федеральное государственное унитарное
предприятие «Главное военно-строительное
управление № 4», филиал «Управление
гидротехнических сооружений № 431»)
У 2016 році ТОВ «Верф «Валм-Рус» надавав філії
«Управління гідротехнічних споруд № 431»
Головного військово-будівельне управління № 4
послуги з ремонту плавкрану ПК-284.

ОДРН:
1022302390461
ІПН: 2315078029
РФ, 353907,
Краснодарський
край, м.
Новоросійськ,
Анапське шосе,
59
Адреса філії:
РФ, 353919,
Краснодарський
край, м.
Новоросійськ,
проспект Леніна,
91А
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м Севастополь, м.
Інкерман вул.
Ангарська, 24, корп. 1
Підприємство
зареєстроване за
російським
законодавством
особою, що раніше
була засновником
приватного
підприємства
«Виробничокомерційна фірма
«Валм» (ПП «ВКФ
«Валм»)
ЄДРПОУ: 16505204
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