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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/1237 НА СЪВЕТА
от 12 септември 2018 година
за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на
Украйна
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,
като взе предвид Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с
действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и поспециално член 3, параграфи 1 и 3 от него,
като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност,
като има предвид, че:
(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС.

(2)

На 12 март 2018 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2018/392 (2), с което удължи срока на прилагането на
мерките, предвидени в Решение 2014/145/ОВППС за още шест месеца.

(3)

С оглед на продължаващите действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна, срокът на действие на Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде удължен с още шест
месеца.

(4)

Съветът направи преглед на индивидуалните посочвания в приложението към Решение 2014/145/ОВППС и реши
да измени информацията относно някои лица и образувания.

(5)

Поради това Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
В член 6 от Решение 2014/145/ОВППС, втора алинея се заменя със следното:
„Настоящото решение се прилага до 15 март 2019 г.“.
Член 2
Приложението към Решение 2014/145/ОВППС се изменя съгласно приложението към настоящото решение.
Член 3
Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 12 септември 2018 година.
За Съвета
Председател
J. BOGNER-STRAUSS

(1) ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16.
(2) Решение (ОВППС) 2018/392 на Съвета от 12 март 2018 г. за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във
връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 69,
13.3.2018 г., стр. 48).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписванията относно лицата и образуванията, изброени
Решение 2014/145/ОВППС, се заменят със следните вписвания:

по-долу,

съдържащи

се

в

приложението

към

Лица:
Име

„4.

Denis Valentinovich
BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович
БЕРЕЗОВСКИЙ)

Идентифицираща информация

Основания

Дата на раждане: 15.7.1974 г.

Березовский е назначен за командващ военно
морския флот на Украйна на 1 март 2014 г.,
но след това полага клетва пред въоръжените
сили на Крим, с което нарушава предишната си
клетва.

Място на раждане: Харков,
Украинска ССР

Denys Valentynovych
(Денис Валентинович
БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Andrei Aleksandrovich
KLISHAS

(Андрей Александрович
Клишас)

14.

Aleksandr Borisovich
TOTOONOV

(Александр Борисович
Тотоонов)

17.3.2014 г.

До октомври 2015 г. е заместник-командващ
Черноморския флот на Руската федерация.

BEREZOVSKYY

11.

Дата на
вписване

От 2015 г. насам се обучава във военната акаде
мия на Генералния щаб на въоръжените сили
на Руската федерация.
Дата на раждане: 9.11.1972 г.
Място на раждане: Свердловск

Председател на Комисията по конституционно
право и държавно изграждане към Съвета на фе
дерацията на Руската федерация.

17.3.2014 г.

На 1 март 2014 г. Клишас публично подкрепя
в Съвета на федерацията разполагането на руски
въоръжени сили в Украйна. В публични изка
звания Клишас се опитва да обоснове руска
военна намеса в Украйна с твърдението, че
„украинският президент подкрепя молбата на
кримските власти към президента на Руската фе
дерация да предостави всеобхватна помощ в за
щита на гражданите на Крим“.
Дата на раждане: 3.4.1957 г.
Място на раждане:
Орджоникидзе, Северна Осетия

Бивш член на Комисията по международни от
ношения към Съвета на федерацията на Руската
федерация. Задълженията му като член на Съ
вета на Руската федерация приключват през сеп
тември 2017 г.

17.3.2014 г.

От септември 2017 г. е първи заместник-предсе
дател на парламента на Северна Осетия.
На 1 март 2014 г. Тотоонов публично подкрепя
в Съвета на федерацията разполагането на руски
въоръжени сили в Украйна.
17.

Sergei Vladimirovich
ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович
ЖЕЛЕЗНЯК)

Дата на раждане: 30.7.1970 г.
Място на раждане: Санкт
Петербург (бивш Ленинград)

Бивш заместник-председател на Държавната
дума на Руската федерация.

17.3.2014 г.

Подкрепя активно използването на руски въоръ
жени сили в Украйна и анексирането на Крим.
Лично оглавява демонстрацията в подкрепа на
използването на руски въоръжени сили в
Украйна.
Бивш заместник-председател и настоящ член на
Комисията по международни въпроси към Дър
жавната дума на Руската федерация.

22.

Dmitry Olegovich
ROGOZIN

(Дмитрий Олегович
Рогозин)

Дата на раждане:
21.12.1963 г.
Място на раждане: Москва

Заместник министър-председател на Руската фе
дерация. Публично е призовавал за анексира
нето на Крим.

21.3.2014 г.

14.9.2018 г.
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Име

28.

Valery Vladimirovich
KULIKOV

(Валерий Владимирович
Куликов)

Официален вестник на Европейския съюз

Идентифицираща информация

Дата на раждане: 1.9.1956 г.
Място на раждане: Запорожие
(Украинска ССР)

L 231/29
Дата на
вписване

Основания

Бивш заместник-командващ
флот, контраадмирал.

Черноморския

21.3.2014 г.

Командва руските сили, окупирали суверенна
територия на Украйна.
На 26 септември 2017 г. с указ на президента
на Руската федерация е освободен от този пост
и от военна служба.
От септември 2017 г. е член на Съвета на феде
рацията на Руската федерация, представляващ
анексирания град Севастопол.

30.

Mikhail Grigorievich
MALYSHEV

Дата на раждане:
10.10.1955 г.

(Михаил Григорьевич
МАЛЫШЕВ)

Място на раждане:
Симферопол, Крим

Mykhaylo Hryhorovych
(Михайло Григорович
МАЛИШЕВ)

Генерал-лейтенант Igor
Nikolaevich
(Mykolayovich)
TURCHENYUK

Дата на раждане: 5.12.1959 г.
Място на раждане: Ош,
Киргизка ССР

(Игорь Николаевич
Турченюк)

47.

Sergey Gennadevich
TSYPLAKOV (Сергей
Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Дата на раждане: 1.5.1983 г.
Място на раждане: Харцизк,
Донецка област

Serhiy Hennadiyovych
TSYPLAKOV (Сергiй

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич
КАКИДЗЯНОВ),
Igor Evegenevich
KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич
ХАКИМЗЯНОВ)
Ihor Yevhenovych
KHAKIMZIANOV
(KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович
ХАКIМЗЯНОВ
(КАКIДЗЯНОВ))

Бивш командващ de facto руските войски, раз
положени на място в незаконно анексирания
Крим (които Русия продължава официално да
нарича „местни части за самоотбрана“). Бивш за
местник-командир на Южния военен окръг. По
настоящем той е началник на отдел „Публична
администрация и национална сигурност“ към
военната академия на Генералния щаб на въоръ
жените сили на Руската федерация.

21.3.2014 г.

Един от ръководителите на идеологически ради
калната организация „Народна милиция на До
нбас“. Участвал активно в завземането на редица
държавни сгради в Донецка област.

29.4.2014 г.

Член на „Народния съвет на Донецката народна
република“, бивш председател и настоящ член
на „Комитета на Народния съвет относно ин
формационната политика и информационните
технологии“.

Геннадiйович
ЦИПЛАКОВ)

56.

21.3.2014 г.

В качеството си на председател на Избирател
ната комисия на Крим той участва в организа
цията на руските президентски избори на
18 март 2018 г. в незаконно анексираните
Крим и Севастопол, като по този начин активно
подкрепя и провежда политики, които подкопа
ват териториалната цялост, суверенитета и неза
висимостта на Украйна.

MALYSHEV

32.

Председател на Избирателната комисия на
Крим. Отговорен за провеждането на „референ
дума“ в Крим. Отговорен съгласно руската сис
тема за подписването на резултатите от референ
дума.

Дата на раждане: 25.7.1980 г.
Място на раждане: Макиивка
(Донецка област)

Един от бившите ръководители на въоръжените
сили на провъзгласилата се „Донецка народна
република“. Според Пушилин, един от ръково
дителите на „Донецката народна република“,
целта на силите е „защита на народа на Донец
ката народна република и на териториалната
цялост на републиката“.
Продължава активно да подкрепя сепаратист
ките действия и политики.

12.5.2014 г.
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60.

Natalia Vladimirovna
POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна
ПОКЛОНСКАЯ)

71.

Nikolay Ivanovich
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Идентифицираща информация

Основания

Дата на раждане: 18.3.1980 г.

Член на Държавната дума, избран от незаконно
анексираната Автономна република Крим.

Място на раждане:
Михайловка,
Ворошиловградска област,
Украинска ССР или Евпатория,
Украинска ССР

KOZITSYN

Дата на раждане: 20.6.1956 г
или 6.10.1956 г.

(Николай Иванович
Козицын)

Място на раждане: Дзержинск,
Донецка област

Дата на
вписване

12.5.2014 г.

Бивш прокурор на т.нар. „Република Крим“. Ак
тивно работи за анексирането на Крим от Ру
сия.
Понастоящем заместник-председател на Коми
сията по сигурност и борба с корупцията към
Държавната дума на Руската федерация.
Командващ Казашките сили.

12.7.2014 г.

Командващ сепаратистите в Източна Украйна,
които водят бойни действия срещу украинските
правителствени сили.
Продължава активно да подкрепя сепаратист
ките действия и политики.

78.

Sergei Orestovich

Дата на раждане: 17.5.1954 г.

BESEDA

(Сергей Орестович
Беседа)

79.

Mikhail Vladimirovich
DEGTYARYOV/
DEGTYAREV

(Михаил Владимирович
ДЕГТЯРËВ)

Завеждащ Пети отдел на Федералната служба за
сигурност на Руската федерация (ФСБ).

25.7.2014 г.

Като висш офицер от ФСБ (генерал-полковник)
той ръководи служба, отговорна за разузнава
телни операции и международна дейност.
Дата на раждане: 10.7.1981 г.

Член на Държавната дума.

Място на раждане: Куйбишев
(Самара)

Като член на Държавната дума обявява открива
нето на „де факто посолството“ на непризнатата,
т.нар. „Донецка народна република“ в Москва;
допринася за действия, подкопаващи или за
страшаващи териториалната цялост, суверени
тета и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

Понастоящем председател на Комисията по въ
просите на физическото възпитание, спорта и
младежта към Държавната дума на Русия.
81.

Alexander Nikolayevich
TKACHYOV (Александр

Николаевич Ткачëв)

Дата на раждане:
23.12.1960 г.
Място на раждане: Виселки,
Краснодарска област

Бивш губернатор на Краснодарския край.

25.7.2014 г.

Награден с медал „за освобождението на Крим“
от изпълняващия длъжността ръководител на
Автономна република Крим за подкрепата,
която е предоставил за незаконното анексиране
на Крим. По този повод изпълняващият длъж
ността ръководител на Автономна република
Крим заявява, че Ткачов е бил един от първите,
заявили подкрепата си за новото „ръководство“
на Крим.
Бивш министър на земеделието на Руската феде
рация.

89.

Oksana TCHIGRINA,
Oksana Aleksandrovna
CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна
ЧИГРИНА)

Дата на раждане: 23.7.1981 г.
(евентуално)

Бивш говорител на т.нар. „правителство“ на
т.нар. „Луганска народна република“, правила
изявления, оправдаващи например свалянето на
украински военен самолет, вземането на залож
ници, бойни действия на незаконните въоръ
жени групи, вследствие на което се подкопава
териториалната цялост, суверенитетът и един
ството на Украйна.
Бивш говорител на пресслужбата на Луганската
народна република.

30.7.2014 г.

14.9.2018 г.
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102. Andrei Nikolaevich
RODKIN (Андрей
Николаевич Родкин)

Официален вестник на Европейския съюз
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Идентифицираща информация

Основания

Дата на раждане: 23.9.1976 г.

Бивш представител в Москва на т.нар. „Донецка
народна република“. В изявленията си, наред с
другото, е споменавал за готовността на въоръ
жените отряди да водят партизанска война и за
отнемането на оръжейни системи от украин
ските въоръжени сили. Следователно е подкре
пял действия и политики, които подкопават
териториалната цялост, суверенитета и незави
симостта на Украйна.

Място на раждане: Москва

Дата на
вписване

12.9.2014 т.

Един от бившите ръководителите на „Съюз на
доброволците от Донбас“.
117. Aleksey Vasilevich

Дата на раждане: 11.2.1968 г.

Генерал-майор от руската армия. Бивш команд
ващ 76-а военновъздушна дивизия, която е
свързвана с руското военно присъствие на тери
торията на Украйна, по-специално по време на
незаконното анексиране на Крим. От 2018 г.
заместник-началник на щаба на десантните
сили.

12.9.2014 т.

Дата на раждане: 29.9.1982 г.
или 23.9.1982 г.

В качеството си на бивш на т.нар. „председател
на Луганската централна избирателна комисия“
е отговорен за организирането на т.нар. „из
бори“ от 2 ноември 2014 г. в „Луганската на
родна република“. Тези „избори“ са в нарушение
на украинското право, поради което са неза
конни. Между октомври 2015 г. и декември
2017 г. изпълнява функциите на т.нар. „минис
тър на правосъдието“ на „Луганската народна
република“.

29.11.2014 г.

NAUMETS

(Алексей Васильевич
Наумец)

120. Sergey Yurievich
KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич
КОЗЬЯКОВ)
Serhiy Yuriyovych
KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович
КОЗЬЯКОВ)

Като поема и изпълнява посочените функции и
организира незаконните „избори“, той следова
телно активно е подкрепял действия и поли
тики, подкопаващи териториалната цялост, су
веренитета и независимостта на Украйна, и
допълнително дестабилизира Украйна.
138. Alexandr Vasilievich
SHUBIN

(Александр Васильевич
ШУБИН)

Дата на раждане: 20.5.1972 г.
или 30.5.1972 г.
Място на раждане: Луганск

Бивш т.нар. „министър на правосъдието“ на не
законната т.нар. „Луганска народна република“.
Председател на „Централната избирателна коми
сия“ на т.нар. „Луганска народна република“ от
октомври 2015 г.

16.2.2015

Като поема и изпълнява посочената функция,
той следователно активно е подкрепял действия
и политики, подкопаващи териториалната ця
лост, суверенитета и независимостта на Украйна,
и допълнително дестабилизира Украйна.
141. Ekaterina Vladimirovna
FILIPPOVA (Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА)
Kateryna
Volodymyrivna
FILIPPOVA

(Катерина
Володимирiвна
ФIЛIППОВА

Дата на раждане: 20.1.1988 г.
Място на раждане:
Красноармейск

Бивш т.нар. „министър на правосъдието“ на
т.нар. „Донецка народна република“.
Като поема и изпълнява посочената функция, тя
следователно активно е подкрепяла действия и
политики, подкопаващи териториалната цялост,
суверенитета и независимостта на Украйна, и
допълнително дестабилизира Украйна.

16.2.2015 г.
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Име

146. Zaur Raufovich
ISMAILOV

(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)
Zaur Raufovych

Официален вестник на Европейския съюз

Идентифицираща информация

Основания

Дата на раждане: 25.7.1978 г.
(или 23.3.1975 г.)

Бивш т.нар. „главен прокурор“ на т.нар. „Лу
ганска народна република“ (до октомври
2017 г.). Понастоящем изпълнява функциите на
т.нар. „министър на правосъдието“ на т.нар.
„Луганска народна република“.

Място на раждане: Красни луч,
Ворошиловград, Лугански
район

Дата на
вписване

16.2.2015 г.

Като поема и изпълнява посочената функция,
той следователно активно е подкрепял действия
и политики, подкопаващи териториалната ця
лост, суверенитета и независимостта на Украйна,
и допълнително дестабилизира Украйна.

ISMAYILOV

(Заур Рауфович
IСМАЇЛОВ)

164. Aleksandr Yurevich
PETUKHOV /

14.9.2018 г.

Дата на раждане: 17.7.1970 г.

Бивш председател на избирателната комисия на
Севастопол. В това свое качество той участва в
организацията на руските президентски избори
на 18 март 2018 г. в незаконно анексираните
Крим и Севастопол, като по този начин активно
подкрепя и провежда политики, които подкопа
ват териториалната цялост, суверенитета и неза
висимостта на Украйна.

Идентифицираща информация

Основания

Aleksandr Yurievich
PETUKHOV

(Александр Юрьевич
ПЕТУХОВ)
Oleksandr Yuriyovych

14.5.2018 г.“

PIETUKHOV

(Олександр ЮрIйович
ПЄТУХОВ)

Образувания:
Име

„3.

Т.нар. „Луганска
народна република“

Официална информация:

„Луганская народная
республика“

https://sovminlnr.ru/

„Luganskaya narodnaya
respublika“

https://glava-lnr.info/
https://nslnr.su/

Т.нар „Луганска народна република“ е създадена
на 27 април 2014 г.

Дата на
вписване

25.7.2014 г.

Отговорна за организирането на незаконния ре
ферендум на 11 май 2014 г. Обявява независи
мост на 12 май 2014 г.
На 22 май 2014 г. т.нар. „Донецка народна ре
публика“ и „Луганска народна република“ съ
здават т.нар. „Федерална държава Новорусия“.
Това е в нарушение на конституционното право
на Украйна и следователно на международното
право, като по този начин се подкопават тери
ториалната цялост, суверенитетът и независи
мостта на Украйна.
Участва и в набирането на бойци за сепаратист
ката „Армия на Югоизтока“ и други незаконни
въоръжени сепаратистки групировки, като по
този начин подкопава стабилността и сигур
ността на Украйна.

4.

Т.нар. „Донецка народна
република“

Официална информация:

„Донецкая народная
республика“

http://av-zakharchenko.su/

„Donétskaya naródnaya
respúblika“

https://dnr-online.ru/
http://smdnr.ru/
https://dnrsovet.su/

Т.нар. „Донецка народна република“ е обявена
на 7 април 2014 г.
Отговорна за организирането на незаконния ре
ферендум на 11 май 2014 г. Обявява независи
мост на 12 май 2014 г.
На 24 май 2014 г., т.нар. „Донецка народна ре
публика“ и „Луганска народна република“ под
писаха споразумение за създаването на т.нар.
„Федерална държава Новорусия“.

25.7.2014 г.

14.9.2018 г.

Официален вестник на Европейския съюз
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Идентифицираща информация
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Основания

Дата на
вписване

Това е в нарушение на конституционното право
на Украйна и следователно на международното
право, като по този начин се подкопават тери
ториалната цялост, суверенитетът и независи
мостта на Украйна.
Участва и в набирането на бойци за незаконните
въоръжени сепаратистки групировки, като по
този начин застрашава стабилността и сигур
ността на Украйна.
6.

Официална информация:
Международен съюз на
обществените
http://xn–80aaaajfjszd7a3b0e.
обединения „Всевеликата xn–p1ai/
Донска войска“
Тел.:
Международный Союз
+7-8-908-178-65-57
Общественных
Объединений
Социални медии: Казашка
„Всевеликое Войско
национална гвардия http://vk.
Донское“
com/kazak_nac_guard
Адрес: 346465 Russia, Rostov
Region, October District,
St Zaplavskaya, Str
Shosseynaya 1

„Всевеликата Донска войска“ създава „Казашката
национална гвардия“, отговорна за борбата
срещу украинските правителствени сили в Из
точна Украйна, като по този начин подкопава
териториалната цялост, суверенитета и незави
симостта на Украйна и застрашава стабилността
и сигурността на Украйна.

25.7.2014 г.

Свързана е с г-н Николай Козицын, командващ
казашките сили и отговорен за командването на
сепаратистите в Източна Украйна, които се
борят срещу украинските правителствени сили.

Втори адрес: Voroshilovskiy
Prospekt 12/85-87/13, Rostovon-Don
7.

„Sobol“

Официална информация:

„Соболь“

http://soboli.net
Социални медии:
http://vk.com/sobolipress
Тел.:
(0652) 60-23-93
Имейл: SoboliPress@gmail.com
Адрес: Crimea, Simferopol,
str. Kiev, 4 (area bus station
‘Central’).

8.

Т.нар. „Луганска
гвардия“

Социални медии и друга
информация

„Луганская гвардия“

https://vk.com/luguard
http://vk.com/club68692201

9.

Радикална паравоенна организация, отговорна
за открита подкрепа на използването на сила за
премахване на контрола на Украйна върху
Крим, като по този начин подкопава терито
риалната цялост, суверенитета и независимостта
на Украйна.
Отговорна за обучението на сепаратисти за
борба срещу украинските правителствени сили
в Източна Украйна, като по този начин застра
шава стабилността и сигурността на Украйна.

Лугански опълченски сили за самоотбрана, от
говорни за обучението на сепаратистите за
борба срещу украинските правителствени сили
в Източна Украйна, като по този начин застра
шава стабилността и сигурността на Украйна.

https://vk.com/luguardnews

Свързана с г-н German PROPOKIV, действащ ръ
ководител, отговорен за участие в превземането
на сградата на Луганското областно управление
на Службата за сигурност на Украйна, записал е
видео обръщение до президента Путин и Русия
от окупираната сграда.

Т.нар. „Армия на
Югоизтока“

http://lugansk-online.
info/statements

„Армии Юго-Востока“

Социални медии:

Незаконна въоръжена сепаратистка групировка,
считана за една от най-важните в Източна
Украйна.

http://vk.com/lugansksbu

25.7.2014 г.

Отговорна за окупиране на сградата на Служ
бата за сигурност в Луганска област.
Свързана с г-н Valeriy BOLOTOV, включен в
списъка като един от ръководителите на гру
пата.

25.7.2014 г.

25.7.2014 г.
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Официален вестник на Европейския съюз

Идентифицираща информация

14.9.2018 г.

Основания

Дата на
вписване

Свързана с г-н Vasyl NIKITIN, отговорен за сепа
ратистките „правителствени“ дейности на т.нар.
„правителство на Луганската народна репуб
лика“.
10.

Т.нар. „Народно
опълчение на Донбас“
„Народное ополчéние
Донбáсса“

Социални медии:

Незаконна въоръжена сепаратистка групировка,
отговорна за борба срещу украинските прави
телствени сили в Източна Украйна, като по този
начин застрашава стабилността и сигурността
на Украйна. Наред с останалото, въоръжената
групировка превзема няколко правителствени
сгради в Източна Украйна в началото на април
2014 г., като по този начин подкопава тери
ториалната цялост, суверенитета и независи
мостта на Украйна. Тази групировка е свързана
с г-н Павел Губарев, който е отговорен за пре
вземането на сградата на областната управа в
Донецк с помощта на проруски сили и само
провъзгласил се за „народен губернатор“.

25.7.2014 г.

Незаконна въоръжена сепаратистка групировка,
http://vk.com/patriotic_forces_ считана за една от най-важните в Източна
Украйна. Отговорна за борбата срещу украин
of_donbas
ските правителствени сили в Източна Украйна,
http://patriot-donetsk.ru/
като по този начин застрашава стабилността и
info.patriot.donbassa@gmail.com сигурността на Украйна.
Активно участва във военните операции, довели
до превземането на летището на Донецк.

25.7.2014 г.

http://vk.com/polkdonbassa
+ 38-099-445-63-78;
+ 38-063-688-60-01;
+ 38-067-145-14-99;
+ 38-094-912-96-60;
+ 38-062-213-26-60
Имейл: voenkom.dnr@mail.ru
mobilisation@novorossia.co
polkdonbassa@mail.ru
Телефони за доброволци в
Русия:
+ 7 (926) 428-99-51
+ 7 (967) 171-27-09
или имейл:
novoross24@mail.ru
Адрес: Donetsk. Prospect
Zasyadko.13

11.

„Батальон Изток“
„Батальон Восток“

Социални медии:

Част от т.нар. „1-ви армейски корпус“ на въоръ
жените сили на „Донецката народна репуб
лика“.
16.

Федерално държавно
бюджетно предприятие
„Санаториум „Нижняя
Ореанда“ на
администрацията на
президента на Руската
федерация (известно
преди като курорт
„Нижняя Ореанда“
Санаторий „Нижняя
Ореанда“)

Resort ‘Nizhnyaya Oreanda’,
298658, Yalta, Oreanda
(298658, г. Ялта, пгт. Ореанда,
Санаторий „Нижняя Ореанда“)

Собствеността на образуванието е прехвърлена в
противоречие с украинското право. На 21 март
2014 г. „президиумът на Парламента на Крим“
приема Решение № 1767-6/14 за въпросите по
създаването на сдружение на санаториумите и
курортите, с което обявява изземването на акти
вите на курорт „Нижняя Ореанда“ в полза на
„Република Крим“. Така на практика предприя
тието е конфискувано от кримските „власти“.
Пререгистрирано на 9 октомври 2014 г. като
федерално държавно бюджетно предприятие
„Санаториум „Нижняя Ореанда“ на администра
цията на президента на Руската федерация (ФЕ
ДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧ
РЕЖДЕНИЕ „САНАТОРИЙ „НИЖНЯЯ ОРЕАНДА“
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ). Основател: Администрацията на
президента на Руската федерация (УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ).

25.7.2014 г.

14.9.2018 г.

17.

BG
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Основания

Кримско републиканско
предприятие „Азовска
спиртоварна фабрика“

40 Zeleznodorozhnaya str.,
296178 Azovskoye, Jankoysky
district

Крымское
республиканское
предприятие „Азовский
ликёро-водочннй завод“

(Джанкойский район, 296178
пгт. Азовское, ул.
Железнодорожная, 40)

Собствеността на образуванието е прехвърлена в
нарушение на украинското право. На 9 април
2014 г. „Президиумът на Парламента на Крим“
прие Решение № 1991-6/14 за изменения на
Резолюция № 1836-6/14 на Държавния съвет
на „Република Крим“ от 26.3.2014 г. за нацио
нализация на собствеността на предприятията,
институциите и организациите на агро-промиш
ления комплекс на територията на „Република
Крим“, с което обявява изземането на активите
на „Азовска спиртоварна фабрика“ в полза на
„Република Крим“. Така на практика предприя
тието е конфискувано от кримските „власти“.

Azovsky
likerovodochny zavod

код: 01271681

Дата на
вписване

25.7.2014 г.

В момента тече процедура по несъстоятелност.

21.

АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО „КОНЦЕРН
ЗА ВЪЗДУШНОКОСМИЧЕСКА ОТБРАНА
„АЛМАЗ-АНТЕЙ“

41 ul.Vereiskaya street,
Moscow 121471, Russian
Federation;

Акционерное общество
„Концерн воздушнокосмической обороны
„Алмаз — Антей“

Имейл: antey@almaz-antey.ru

Уебсайт: almaz-antey.ru;

(Изв. още като
CONCERN ALMAZANTEY; ALMAZ-ANTEY
CORP; ALMAZ-ANTEY
DEFENSE CORPORATION;
ALMAZ-ANTEY JSC;

„Алмаз-Антей“ е руско държавно предприятие.
То произвежда противовъздушни оръжия,
включително ракети земя-въздух, с които снаб
дява руската армия. Руските власти предоставят
тежко въоръжение на сепаратистите в Източна
Украйна, с което допринасят за дестабилизира
нето на Украйна. Тези оръжия се използват от
сепаратистите, включително за сваляне на само
лети. Следователно като държавно предприятие
„Алмаз-Антей“ допринася за дестабилизирането
на Украйна.

30.7.2014 г.

„Обществена организация“, представила канди
дати на т.нар. „избори“ в т.нар. „Донецка на
родна република“ от 2 ноември 2014 г. Тези
„избори“ са в нарушение на украинското право,
поради което са незаконни.

29.11.2014 г.

Концерн ВКО ‘Алмаз —
Антей’;)

24.

Донецка република

Официална информация:

(обществена
организация)

http://oddr.info/

Донецкая республика

Като участва официално в незаконните „из
бори“, организацията следователно активно е
подкрепяла действия и политики, подкопаващи
териториалната цялост, суверенитета и незави
симостта на Украйна и допълнително дестаби
лизиращи Украйна. Оглавявана от Alexander
ZAKHARCHENKO и основана от Andriy PURGIN.

25.

Мир за Луганския район
(Mir Luganschine) Мир
Луганщине

https://mir-lug.info/

„Обществена организация“, представила канди
дати на т.нар. „избори“ в т.нар. „Луганска на
родна република“ от 2 ноември 2014 г. Тези
„избори“ са в нарушение на украинското право,
поради което са незаконни.
Като участва официално в незаконните „из
бори“, организацията следователно активно е
подкрепяла действия и политики, подкопаващи
териториалната цялост, суверенитета и незави
симостта на Украйна и допълнително дестаби
лизиращи Украйна.

29.11.2014 г.
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28.

Лугански икономически
съюз (Luganskiy
Ekonomicheskiy Soyuz)
Луганский
экономический союз

Официален вестник на Европейския съюз

Идентифицираща информация

Официална информация:
https://nslnr.
su/about/obshchestvennyeorganizatsii/337/

14.9.2018 г.

Основания

„Социална организация“, представила кандидати
на т.нар. „избори“ в т.нар. „Луганска народна
република“ от 2 ноември 2014 г. Номинирала
кандидат, Олег АКИМОВ, за „ръководител“ на
т.нар. „Луганска народна република“. Тези „из
бори“ са в нарушение на украинското право, по
ради което са незаконни.

Дата на
вписване

29.11.2014 г.

Като участва официално в незаконните „из
бори“, организацията следователно активно е
подкрепяла действия и политики, подкопаващи
териториалната цялост, суверенитета и незави
симостта на Украйна и допълнително дестаби
лизиращи Украйна.
30.

Батальонът „Спарта“

Въоръжена сепаратистка групировка, която е
подкрепяла активно действия, подкопаващи те
риториалната цялост, суверенитета и независи
мостта на Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.

Батальон „Спарта“

16.2.2015 г.

Част от т.нар. „1-ви армейски корпус“ на „До
нецката народна република“. Известен като
военна единица 08806. През ноември 2017 г.
единицата е именувана в памет на убития сепа
ратистки военен командир Арсен Павлов (изв.
още като Motorola).
33.

Бригада „Призрак“

mail@prizrak.info

Бригада „Призрак“

Тел: 8985 130 9920

Въоръжена сепаратистка групировка, която е
подкрепяла активно действия, подкопаващи те
риториалната цялост, суверенитета и независи
мостта на Украйна и допълнително дестабили
зиращи Украйна.
Част от т.нар. „2-ри армейски корпус“ на „Лу
ганската народна република“.
Известна още като 14-ти моторизиран артиле
рийски батальон.

16.2.2015 г.“

