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ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

РІШЕННЯ
Іменем України

01 вересня 2022 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів
Широкої К. Ю. (суддя - доповідач) Мойсака С.М.,СаландякО.Я. 
за участю секретаря судового засідання Севрюк К. А.,
від позивача — представники Міністерства юстиції України Коцюбко І.В., ільченко К.А. (на підставі 
довіреності), 

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві адміністративну справу за позовом 
Міністерства юстиції України до ОСОБА_1, третіх осіб, які не заявляють  
самостійних вимог щодо предмета спору: АТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та 
технологічний інститут трансформаторобудування», ТОВ Науково-інженерний центр «ЗТЗ-СЕРВІС», ТОВ 
«ЕЛЕКТРОЗАВОД-ВІТ», ТОВ «ІТМ-УКРАЇНА», ТОВ «СМАРТ ДІДЖИТАЛ СОЛЮШНС», АТ ХК «Електрозавод» 
про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції»



ВИРІШИВ:

Позов Міністерства юстиції України до ОСОБА_1, третіх осіб, які не заявляють  
самостійних вимог щодо предмета спору: АТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та 
технологічний інститут трансформаторобудування», ТОВ Науково-Інженерний центр «ЗТЗ-СЕРВІС», ТОВ 
«ЕЛЕКТРОЗАВОД-ВІТ», ТОВ «ІТМ-УКРАЇНА», ТОВ «СМАРТ ДІДЖИТАЛ СОЛЮШНС», АТ ХК «Електрозавод» 
задовольнити в повному обсязі.

Застосувати до ОСОБА_1, ІНФОРМА � � � _1, ІПН: � НОМЕР_1,  
народився у селі Каменщина, Смоленського району, Смоленської області, громадянина Російської Федерації, 
місце проживання: АДРЕСА_1 санкцію, передбачену пунктом 1-1  
частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

Стягнути у дохід держави активи:
1. будівлю транспортного цеху, інв.№000010-3, об’єкт не житлової нерухомості, загальною площею 

467, 9 кв.м., що знаходиться за адресою м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, буд.11;
2. об’єкт нерухомого майна інв. №00010-17, загальною площею 2 268, 4 кв.м., площа земельної 

ділянки 160 940 кв.м., що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, буд.11;
3. нежитлову будівлю, інв. №000010-6, загальною площею 17780, 8 кв.м., площа земельної ділянки 

160940 кв.м., що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, буд.11;
4. будинок транспортного цеху, інв. №000010-3, загальною площею 467, 9 кв.м., площа земельної 

ділянки 160 940 кв.м., що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, буд.11;
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5. квартиру за реєстраційним номером майна №30864194, розташовану за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Сталеварів, буд.25, кв.34;

6. об’єкт нерухомості за реєстраційним номером майна №12194112, що розташоване за адресою: 
Запорізька область, Запорізький район, с. Лисогірка, вул. Дніпрова, буд. 2;

7. інженерний корпус з їдальнею інв. №00010-18, загальною площею 18 974, 2 кв.м., площа 
земельної ділянки 160 940 кв.м., що розташований за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське 
шосе, буд. 11;

8. приміщення боксових гаражів літ. З, загальною площею 564, 9 кв.м., площа земельної ділянки 
160 940 кв.м., що розташований за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, буд. 11;

9. нежитлову будівлю, літ. А-2, споруду літ. Б, загальною площею земельної ділянки 5 256 кв. м., що 
розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, буд.ДУа;

10. інженерний корпус з їдальнею інв. №00010-18, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
Дніпровське шосе, будинок 11, загальною площею 18974.2 кв.м.;

11. нежитлову будівлю, інв. №000010-1, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 
будинок 11, загальною площею 10577.8 кв.м.;

12. одноповерхову частину ПЕК інв. №000010-4, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
Дніпровське шосе, будинок 11, загальною площею 23926.0 кв.м.;

13. об’єкт нерухомості інв. №000010-11, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 
будинок 11, загальною площею 1417.0 кв.м.;

14. об’єкт нерухомості інв. №000010-14, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 
будинок 11, загальною площею 92.1 кв.м.;

15. об’єкт нерухомості інв. №000010-7, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 
будинок 11, загальною площею 286.7 кв.м.;

16. об’єкт нерухомості інв. №000010-13, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 
будинок 11, загальною площею 221.9 кв.м.;

17. об’єкт нерухомості інв. №000010-15, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 
будинок 11, загальною площею 37.3 кв.м.;

18.59,2% частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ДІДЖИТАЛ СОЛЮШНС» (м. Київ, вул. 
Є.Сверстюка, 11, код ЄРДПОУ - 38973972) яка належить ОСОБА_1;

19. 59,2 % частки статутного капіталу ТОВ «ІТМ-Україна» (м. Київ, просп. С.Бандери, 9, корп.4-В, офіс 
4-403, код ЄРДПОУ - 40909120), яка належить ОСОБА_1;

20.34,21 % від загальної кількості акцій АТ «Український науково-дослідний проектно- 
конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» ( Запорізька обл., м. 
Запоріжжя, Дніпровське шосе, будинок 11, код ЄРДПОУ -  00216757), якими опосередковано 
володіє ОСОБА_1 через російське підприємство АТ ХК «Електрозавод» (ІПН -  
НОМЕР_1);

21.42,09 % від загальної кількості акцій ТОВ «ЗТЗ-СЕРВІС» (Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
Дніпровське шосе, будинок 11, код ЄРДПОУ - 13605779), які належать ОСОБА_1;

22. 42,09 % від загальної кількості акцій ТОВ «Електрозавод-Віт» { Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
Дніпровське шосе, будинок 11, код ЄРДПОУ - 34535653), які належать ОСОБА_1

Опублікувати текст рішення на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду відповідно до положень ч. 
7 ст. 283-1 КАС України з урахуванням ч.16 ст.Ю КАС України.

Надіслати це рішення в день набрання ним законної сили Кабінету Міністрів України для визначення суб’єкта, 
порядку та способу його виконання.

Апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана стороною до Апеляційної 
палати Вищого антикорупційного суду протягом п’яти днів з дня його проголошення. Особи, які не були 
присутні при проголошенні зазначеного рішення, мають право його оскаржити протягом п’яти днів із дня 
публікації рішення на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду.

Це рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками 
справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги це рішення, якщо його не
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скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного 
перегляду.

Широка К. Ю. (доповідач),

Судді:

Мойсак С.М.

Саландяк О,Я

ИІіІіИївії ііііііііінііііі
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