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▼B
NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 269/2014
ze dne 17. března 2014
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na
článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohro
žujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 6. března 2014 hlavy států a předsedové vlád členských států
Unie důrazně odsoudili nevyprovokované porušení ukrajinské
svrchovanosti a územní celistvosti Ruskou federací a vyzvaly
Ruskou federaci, aby okamžitě stáhla své ozbrojené síly na jejich
základny v souladu s příslušnými dohodami. Vyzvaly Ruskou
federaci, aby umožnila okamžitý přístup mezinárodních pozoro
vatelů. Podle hlav států a vlád je rozhodnutí Nejvyšší rady Auto
nomní republiky Krym uspořádat referendum o budoucím statusu
území v rozporu s ukrajinskou ústavou, a tudíž protiprávní.

(2)

Hlavy států a předsedové vlád se rozhodli přijmout opatření,
včetně opatření navržených Radou dne 3. března 2014, zejména
pozastavit dvoustranné rozhovory s Ruskou federací o vízových
otázkách, jakož i rozhovory s Ruskou federací o nové komplexní
dohodě, která měla nahradit stávající dohodu o partnerství a spolu
práci.

(3)

Hlavy států a předsedové vlád zdůraznili, že řešení krize by mělo
být nalezeno prostřednictvím jednání mezi vládami Ukrajiny
a Ruské federace, mimo jiné prostřednictvím případných mnoho
stranných mechanismů, a nepřinesou-li tato jednání v určitém
omezeném časovém rámci výsledky, rozhodne Evropská unie
o dalších opatřeních, jako je zákaz cestování, zmrazení majetku
a zrušení summitu EU-Rusko.

(4)

Dne 17. března 2014 března 2014 přijala Rada rozhodnutí
2014/145/SZBP, které stanovilo cestovní omezení a zmrazení
finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých osob
odpovědných za činnost, která narušuje nebo ohrožuje územní

(1) Viz strana 16 v tomto čísle Úředního věstníku.
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celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, včetně kroků
v souvislosti s budoucím statusem jakékoli části území, které
jsou v rozporu s ukrajinskou ústavou, a s nimi spojených fyzic
kých nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů. Tyto fyzické
nebo právnické osoby, subjekty a orgány jsou uvedeny v příloze
zmíněného rozhodnutí.

(5)

Některá z těchto opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy,
a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňo
vání ve všech členských státech, k jejich provádění nezbytné
regulační opatření na úrovni Unie.

(6)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané
zejména v Listině základních práv Evropské unie, zejména
právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo
na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňo
váno v souladu s těmito právy a zásadami.

(7)

S ohledem na vážnou politickou situaci na Ukrajině a v zájmu
zajištění soudržnosti s postupem v případě změny a přezkumu
přílohy rozhodnutí 2014/145/SZBP by pravomoc ke změně
seznamu v příloze I tohoto nařízení měla vykonávat Rada.

(8)

Součástí postupu pro změny seznamu uvedeného v příloze
I tohoto nařízení by mělo být to, že určeným fyzickým nebo
právnickým osobám, subjektům či orgánům budou sděleny
důvody jejich zařazení na seznam, aby měly příležitost se
k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo
nové podstatné důkazy, měla by Rada s ohledem na tyto připo
mínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou fyzickou nebo
právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informovat.

(9)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co
největší právní jistoty v rámci Unie se mají zveřejni jména
a další relevantní údaje týkající se fyzických a právnických
osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské
zdroje by měly být v souladu s tímto nařízením zmrazenyt.
Veškeré zpracovávání osobních údajů musí být v souladu s naří
zením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (1) a se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (2).

(10)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených v tomto naří
zení, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince
2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst.
L 8, 12.1.2001, s. 1.).
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
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PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Pro účely tohoto nařízení se se rozumí:
a) „nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž
vznikl před 17. března 2014 nebo po tomto dni, na základě smlouvy
nebo operace nebo v souvislosti s nimi, a zejména:
i) nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo operace
nebo s nimi spojeného;
ii) nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluho
pisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli
formě;
iii) nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo operací;
iv) protinárok;
v) nárok na uznání nebo vykonání rozsudku či rozhodčího nálezu
nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo jeho
vydání či vynesení, včetně využití doložky vykonatelnosti;
b) „smlouvou nebo operací“ jakákoli operace bez ohledu na její formu,
rozhodné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více
smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo
různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí zejména
finanční záruky a protizáruky nebo úvěry, ať už jsou právně nezá
vislé či nikoli, a jakékoli související ujednání vyplývající z dané
obchodní operace nebo s ní související;
c) „příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na
internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II;
d) „hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná či nehmotná,
movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je
použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;
e) „zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání
finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem,
zejména jejich prodejem, pronájmem nebo zastavením;
f) „zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu,
převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim
nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli
změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy,
určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto
prostředků, včetně správy portfolia;
g) „finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho
druhu, mimo jiné:
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i) peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební
příkazy a jiné platební nástroje;
ii) vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na
účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;
iii) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové
nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupu
jících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních
úpisů a smluv o derivátových nástrojích;
iv) úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející
z aktiv nebo jimi vytvářené;
v) úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné
finanční závazky;
vi) akreditivy, nákladní listy, dodací listy a
vii) dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na
finančních zdrojích;
h) „územím Unie“ území členských států, na něž se vztahuje Smlouva
za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.
▼M3
Článek 2
1.
Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje
náležející fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům
nebo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi
spojeným, jak jsou uvedeny v příloze I, jakož i veškeré finanční
prostředky a hospodářské zdroje, které uvedené osoby, subjekty či
orgány vlastní, drží či ovládají.
2.
Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být
přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám,
subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo právnickým osobám,
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v příloze I nebo
v jejich prospěch.
▼B
Článek 3
▼M9
1.

Příloha I obsahuje:

a) seznam fyzických osob, které nesou odpovědnost za činnosti nebo
politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost Ukrajiny nebo
brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, a fyzických
osob, které tyto činnosti nebo politiky aktivně podporují nebo je
provádějí, a fyzických či právnických osob, subjektů či orgánů
s nimi spojených;
b) seznam právnických osob, subjektů či orgánů, které materiálně či
finančně podporují činnosti narušující nebo ohrožující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny;
c) seznam právnických osob, subjektů či orgánů na Krymu nebo
v Sevastopolu, jejichž vlastnictví bylo převedeno v rozporu s ukrajin
ským právem, nebo právnických osob, subjektů či orgánů, které mají
z takového převodu prospěch;
d) seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů, které
aktivně poskytují materiální či finanční podporu ruským činitelům
s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a Sevastopolu
za destabilizaci východní Ukrajiny nebo které mají z vazby na tyto
činitele prospěch ; nebo
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e) fyzické či právnické osoby, subjekty či orgány, které provádějí tran
sakce se separatistickými skupinami v oblasti Donbasu na Ukrajině.
▼B
2.
V příloze I jsou uvedeny důvody pro zařazení dotčených fyzic
kých nebo právnických osob, subjektů a orgánů na seznam.
3.
V příloze I jsou uvedeny dostupné informace nezbytné k identifi
kaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů.
Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména
včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla
pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či
povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto infor
mace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo
a místo podnikání.

Článek 4
1.
Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států
povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých
zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo
zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospo
dářských zdrojů, pokud rozhodnou o tom, že dotyčné finanční
prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:
a) nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnic
kých osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze I a rodinných
příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za
potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky
a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné
služby;
b) určeny výlučně k hrazení přiměřených honorářů za odborné výkony
či k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních
služeb;
c) určeny výlučně k hrazení poplatků za běžné vedení nebo správu
zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;
d) nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud daný příslušný orgán
oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi
alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se
domnívá, že by dané povolení mělo být uděleno.
2.
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi
o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 5
1.
Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států
povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo
hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem
rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení fyzické
nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v článku 2
na seznam v příloze I, nebo předmětem soudního či správního
rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatel
ného v příslušném členském státě před tímto dnem či po něm;
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b) dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity
výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či
rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhod
nutím, a to v mezích stanovených platnými právními a správními
předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;
c) rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu
nebo orgánu uvedených v příloze I; a
d) uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem
v dotčeném členském státě.
2.
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi
o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 6
1.
Odchylně od článku 2 a v případě, kdy je splatná platba fyzické
nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I na
základě smlouvy nebo dohody, která byla uzavřena dotčenou fyzickou
nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, nebo povinnosti, která
dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu vznikla přede
dnem, kdy byly tyto fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány
zařazeny do přílohy I, mohou příslušné orgány členských států za
podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmra
zených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud daný
příslušný orgán shledal, že:
a) příslušné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity
na platbu, kterou provede fyzická nebo právnická osoba, subjekt či
orgán uvedený v příloze I, a
b) platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2.
2.
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi
o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 7
1.
Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým insti
tucím, aby na zmrazené účty připisovaly finanční prostředky, které byly
na daný účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvede
ných na seznamu převedeny třetími stranami, budou-li přírůstky těchto
účtů rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprod
leně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.
2.
Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije na připisování prostředků na
zmrazené účty v případě:
a) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů;
b) plateb splatných na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly
uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické nebo právnické
osoby, subjekty či orgány uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I,
nebo

2014R0269 — CS — 16.09.2015 — 008.001 — 8
▼B
c) plateb splatných na základě soudních nebo správních rozhodnutí
nebo rozhodčích nálezů vydaných v členském státě nebo vykonatel
ných v dotčeném členském státě;

jsou-li veškeré takové úroky, jiné výnosy nebo platby zmrazeny podle
čl. 2 odst. 1.

Článek 8
1.
Aniž jsou dotčeny relevantní předpisy týkající se ohlašování,
důvěrnosti údajů a služebního tajemství, fyzické a právnické osoby,
subjekty a orgány:

a) neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve
kterém mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou
usnadnit zajištění souladu s tímto nařízením, jako jsou informace
o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 2, a předají
tyto informace přímo nebo prostřednictvím dotčeného členského
státu Komisi a

b) spolupracují s příslušným orgánem při ověřování těchto informací.

2.
Veškeré dodatečné informace, které obdrží přímo Komise, se
zpřístupní členským státům.

3.
Veškeré informace poskytnuté nebo získané v souladu s tímto
článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo
získány.

Článek 9
Zakazuje se vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo
následkem je obcházení opatření uvedených v článku 2.

Článek 10
1.
Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo
odmítnutí zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje
učiněné v dobré víře, že je takové jednání v souladu s tímto nařízením,
nezakládá žádnou odpovědnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu
či orgánu, které je provádějí, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměst
nanců, ledaže se prokáže, že tyto finanční prostředky a hospodářské
zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.
Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů pro
ně nezakládá žádnou odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný
důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená
v tomto nařízení.
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Článek 11
1.
Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo
operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo,
zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením,
a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je
nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na
prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo
příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo
příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:
a) určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány
uvedenými v příloze I;
b) jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány
jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů či orgánů
uvedených v písmeni a).
2.
Ve všech řízeních k uspokojení nároku nese důkazní břemeno
ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, fyzická
nebo právnická osoba, subjekt či orgán usilující o uspokojení tohoto
nároku.
3.
Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických
osob, subjektů či orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkou
mání legálnosti neplnění smluvních závazků s ohledem na toto nařízení.

Článek 12
1.
Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přija
tých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace,
které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména infor
mace o:
a) finančních prostředcích zmrazených na základě článku 2 a povoleních
udělených na základě článků 4, 5 a 6;
b) porušování tohoto nařízení, o problémech s jeho vymáháním a o
rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.
2.
Členské státy neprodleně předají ostatním členským státům
a Komisi veškeré další důležité informace, které mají k dispozici
a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 13
Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnu
tých členskými státy.

Článek 14
1.
Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou
osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v článku 2,
změní odpovídajícím způsobem přílohu I.
2.
Rada sdělí své rozhodnutí fyzickým nebo právnickým osobám,
subjektům či orgánům uvedeným v odstavci 1, včetně důvodů jejich
zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo
zveřejněním oznámení, čímž této fyzické nebo právnické osobě,
subjektu či orgánu umožní se k této záležitosti vyjádřit.
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3.
Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada
své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu,
subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.
4.
Seznam uvedený v příloze I se pravidelně přezkoumává, a to
nejméně každých 12 měsíců.
Článek 15
1.
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení
tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich
uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2.
Členské státy oznámí Komisi tato pravidla neprodleně po vstupu
tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli pozdější změny.
Článek 16
1.
Členské státy určí příslušné orgány pro účely tohoto nařízení
a údaje o nich zveřejní na internetových stránkách, jejichž seznam je
v příloze II. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých
internetových stránek, jejichž seznam je v příloze II.
2.
Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich
kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost
a oznámí jí rovněž jakékoli pozdější změny.
3.
Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skuteč
nosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro
tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.
Článek 17
Toto nařízení se použije:
a) na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;
b) na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v jurisdikci některého
z členských států;
c) na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo něj, která
je státním příslušníkem některého členského státu;
d) na všechny právnické osoby, subjekty či orgány zapsané nebo
zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na
území Unie nebo mimo něj;
e) na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti
s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo
částečně v rámci Unie.
Článek 18
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku
Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech
členských státech.
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PŘÍLOHA I
Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 2

▼M4
▼C1
Osoby

▼B

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

▼M17
1.

Sergey Valeryevich
AKSYONOV,

Datum narození:
26.11.1972

Sergei Valerievich
AKSENOV (Сергей
Валерьевич Aксёнов),

Místo narození: Bělcy
(Bălți), nyní
Moldavská republika

Serhiy Valeriyovych
AKSYONOV (Сергiй
Валерiйович Аксьонов)

Aksjonov byl Nejvyšší radou Krymu dne
27. února 2014 za přítomnosti proruských
ozbrojenců zvolen „krymským premiérem“.
Jeho „zvolení“ bylo dne 1. března 2014
prohlášeno Oleksandrem Turčynovem za
protiústavní. Aktivně se zasazoval o uspořá
dání „referenda“ dne 16. března 2014. Od
9. října 2014 „hlava“ tzv. „Republiky
Krym“.

17.3.2014

Člen předsednictva Státní rady Ruska.
2.

Vladimir Andreevich
KONSTANTINOV

Datum narození:
19.11.1956

(Владимир Андреевич
Константинов)

Místo narození:
Vladimirovka,
Slobodzejská oblast,
Moldavská SSR (nyní
Moldavská republika)
nebo

Coby předseda Nejvyšší rady Autonomní
republiky Krym sehrál Konstantinov důle
žitou úlohu v rozhodnutích Nejvyšší rady
ohledně „referenda“ proti územní celistvosti
Ukrajiny a vyzýval voliče, aby hlasovali pro
nezávislost Krymu.

17.3.2014

Coby bývalý místopředseda Rady ministrů
Autonomní republiky Krym sehrál Těmirga
lijev důležitou úlohu v rozhodnutích, jež
přijala Nejvyšší rada ohledně „referenda“
proti územní celistvosti Ukrajiny. Aktivně
se zasazoval za připojení Krymu k Ruské
federaci.

17.3.2014

Berezovskij byl dne 1. března 2014
jmenován velitelem ukrajinského námořnic
tva, ale poté složil přísahu krymským ozbro
jeným silám, a tímto svou přísahu ukrajin
skému námořnictvu porušil.

17.3.2014

Bogomol, Moldavská
SSR
3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV

Datum narození:
15.8.1976

(Рустам Ильмирович
Темиргалиев)

Místo narození:
Ulan-Ude, Burjatská
ASSR
(Ruská SFSR)

4.

Denis Valentinovich
BEREZOVSKIY

Datum narození:
15.7.1974

(Денис Валентинович
Березовский)

Místo narození:
Charkov, Ukrajinská
SSR

Následně byl jmenován zástupcem velitele
černomořské flotily Ruské federace.
5.

Aleksei Mikhailovich
CHALIY

Datum narození:
13.6.1961

(Алексей Михайлович
Чалый)

Místo narození:
Moskva nebo Sevas
topol

Čalyj se dne 23. února 2014 na základě
veřejné aklamace stal „starostou Sevasto
polu“ a toto „zvolení“ přijal. Aktivně se
zasazoval o to, aby se Sevastopol po refe
rendu dne 16. března 2014 stal samostatným
celkem v rámci Ruské federace. Podepsal
smlouvu o přijetí Republiky Krym do
Ruské federace. Předseda zákonodárného
shromáždění města Sevastopolu.

17.3.2014
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▼M17
Jméno (angl. přepis)

6.

Identifikační údaje

8.

Datum
zařazení na
seznam

Datum narození:
29.3.1965

Zima byl dne 3. března 2014 „premiérem“
Aksjonovem jmenován novým vedoucím
představitelem Ukrajinské bezpečnostní
služby na Krymu a své jmenování přijal.
Ruské zpravodajské službě (SBU) předal
důležité informace, včetně databáze. Mezi
těmito
informacemi
byly
informace
o proevropských aktivistech z Majdanu
a obráncích lidských práv na Krymu. Sehrál
důležitou úlohu při bránění orgánům Ukra
jiny v kontrole nad krymským územím. Dne
11. března 2014 bylo dřívějšími důstojníky
Ukrajinské bezpečnostní služby na Krymu
oznámeno utvoření nezávislé Krymské
bezpečnostní služby.

17.3.2014

Yuriy Gennadyevich
ZHEREBTSOV

Datum narození:
19.11.1969

17.3.2014

(Юрий Геннадиевич
Жеребцов)

Místo narození:
Izmail, Oděská oblast,
Ukrajinská SSR, nebo
Oděsa

Poradce předsedy Nejvyšší rady Krymu,
jeden z vedoucích organizátorů „referenda“
proti územní celistvosti Ukrajiny, konaného
dne 16. března 2014. Člen Občanské
komory tzv. „Republiky Krym“.

Sergey Pavlovych
TSEKOV

Datum narození:
29.9.1953 nebo
23.9.1953

Místopředseda Nejvyšší rady; Cekov inici
oval společně se Sergejem Aksjonovem
nezákonné rozpuštění vlády Autonomní
republiky Krym. Pod pohrůžkou odvolání
přiměl Vladimira Konstantinova, aby se do
tohoto úsilí zapojil. Veřejně přiznal, že
poslanci krymského parlamentu iniciovali
pozvání ruských vojáků, aby převzali
kontrolu nad Nejvyšší radou Autonomní
republiky Krym. Jako jeden z prvních krym
ských vedoucích představitelů veřejně žádal
o připojení Krymu k Rusku.

17.3.2014

Pyotr Anatoliyovych
ZIMA
(Пётр Анатольевич
Зима)

7.

Odůvodnění

(Сергей Павлович
Цеков)

Místo narození:
Simferopol

Člen Rady federace Ruské federace za tzv.
„Republiku Krym“.

9.

10.

Viktor Alekseevich
OZEROV

Datum narození:
5.1.1958

Předseda Bezpečnostního a obranného
výboru Rady federace Ruské federace.

(Виктор Алексеевич
Озеров)

Místo narození:
Abakan, Khakassia
(Chakasie)

Ozerov dne 1. března 2014 v Radě federace
jménem Bezpečnostního a obranného
výboru Rady federace veřejně podpořil
rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukra
jině.

Vladimir Michailovich
DZHABAROV

Datum narození:
29.9.1952

První místopředseda Výboru Rady federace
pro mezinárodní záležitosti.

(Владимир Михай
лович Джабаров)

Džabarov dne 1. března 2014 v Radě fede
race jménem Výboru Rady federace pro
mezinárodní záležitosti veřejně podpořil
rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukra
jině.

17.3.2014

17.3.2014
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Jméno (angl. přepis)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Identifikační údaje

Odůvodnění

Andrei Aleksandrovich
KLISHAS

Datum narození:
9.11.1972

Předseda Ústavního výboru Rady federace
Ruské federace.

(Андрей Алексан
дрович Клишас)

Místo narození:
Sverdlovsk

Klišas dne 1. března 2014 v Radě federace
veřejně podpořil rozmístění ruských ozbro
jených sil na Ukrajině. Ve veřejných prohlá
šeních se Klišas snažil ospravedlnit ruský
vojenský zásah na Ukrajině tvrzením, že
„ukrajinský prezident podporuje výzvu
krymských orgánů adresovanou prezidentovi
Ruské federace o poskytnutí všezahrnující
pomoci na obranu občanů Krymu“.

Nikolai Ivanovich
RYZHKOV

Datum narození:
28.9.1929

(Николай Иванович
Рыжков)

Místo narození:
Dylejevka, Doněcká
oblast, Ukrajinská
SSR

Člen Výboru Rady federace Ruské federace
pro federální záležitosti, regionální politiku
a severní oblasti.
Ryžkov dne 1. března 2014 v Radě federace
veřejně podpořil rozmístění ruských ozbro
jených sil na Ukrajině.

Evgeni Viktorovich
BUSHMIN

Datum narození:
4.10.1958

Místopředseda Rady federace Ruské fede
race.

(Евгений Викторович
Бушмин)

Místo narození:
Lopatino, Sergačská
oblast, RSFSR

Bušmin dne 1. března 2014 v Radě federace
veřejně podpořil rozmístění ruských ozbro
jených sil na Ukrajině.

Aleksandr Borisovich
TOTOONOV

Datum narození:
3.4.1957

Člen Výboru Rady federace Ruské federace
pro kulturu, vědu a informace.

(Александр Борисович
Тотоонов)

Místo narození:
Ordžonikidze,
Severní Osetie

Totoonov dne 1. března 2014 v Radě fede
race veřejně podpořil rozmístění ruských
ozbrojených sil na Ukrajině.

Oleg Evgenevich
PANTELEEV

Datum narození:
21.7.1952

Bývalý první místopředseda Výboru Rady
federace pro parlamentní záležitosti.

(Олег Евгеньевич
Пантелеев)

Místo narození:
Žitnikovskoje,
Kurganská oblast
(Kurganský region)

Pantělejev dne 1. března 2014 v Radě fede
race veřejně podpořil rozmístění ruských
ozbrojených sil na Ukrajině.

Sergei Mikhailovich
MIRONOV

Datum narození:
14.2.1953

(Сергей Михайлович
Миронов)

Místo narození:
Puškin, Leningradská
oblast

Člen Rady Státní dumy; vedoucí představitel
frakce Spravedlivé Rusko ve Státní dumě
Ruské federace.

Sergei Vladimirovich
ZHELEZNYAK

Datum narození:
30.7.1970

(Сергей Владимирович
Железняк)

Místo narození:
Petrohrad (dříve
Leningrad)

Datum
zařazení na
seznam

17.3.2014

17.3.2014

17.3.2014

17.3.2014

17.3.2014

17.3.2014

Inicioval návrh zákona umožňující Ruské
federaci přijmout, pod záminkou ochrany
ruských občanů, do svého uspořádání
území cizí země bez souhlasu této země
nebo mezinárodní smlouvy.

Místopředseda Státní dumy Ruské federace.
Aktivně podporoval použití ruských ozbro
jených sil na Ukrajině a připojení Krymu.
Osobně vedl demonstrace na podporu
použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

17.3.2014
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Identifikační údaje

Leonid Eduardovich
SLUTSKI

Datum narození:
4.1.1968

(Леонид Эдуардович
Слуцкий)

Místo narození:
Moskva

Aleksandr Viktorovich
VITKO

Datum narození:
13.9.1961

(Александр Викто
рович Витко)

Místo narození:
Vitebsk, Běloruská
SSR

Anatoliy Alekseevich
SIDOROV

Datum narození:
2.7.1958

(Анатолий Алексеевич
Сидоров)

Místo narození: Siva,
Permská oblast, SSSR

Viktorovich Aleksandr
GALKIN

Datum narození:
22.3.1958

(Александр Викто
рович Галкин)

Místo narození:
Ordžonikidze,
Severoosetinská
ASSR

Dmitry Olegovich
ROGOZIN

Datum narození:
21.12.1963

(Дмитрий Олегович
Рогозин)

Místo narození:
Moskva

Yurievich Sergey
GLAZYEV

Datum narození:
1.1.1961

(Сергей Юрьевич
Глазьев)

Místo narození:
Záporoží, Ukrajinská
SSR

Valentina Ivanova
MATVIYENKO, rozená
Tyutina

Datum narození:
7.4.1949

(Валентина Ивановна
Матвиенко, rozená
Тютина)

Místo narození:
Šepetovka, Chmel
nycká oblast
(Kamenec Podolský),
Ukrajinská SSR

Odůvodnění

Předseda Výboru Státní dumy pro záležitosti
Společenství nezávislých států (člen Libe
rálně-demokratické strany Ruska).

Datum
zařazení na
seznam

17.3.2014

Aktivně podporoval použití ruských ozbro
jených sil na Ukrajině a připojení Krymu.
Velitel černomořské flotily, viceadmirál.

17.3.2014

Zodpovědný za velení ruským ozbrojeným
silám při okupaci svrchovaného ukrajin
ského území.

Velitel ruského Západního vojenského
okruhu, jehož jednotky jsou rozmístěny na
Krymu. Je zodpovědný za část ruské
vojenské přítomnosti na Krymu, která naru
šuje svrchovanost Ukrajiny; napomáhal
krymským orgánům při zabraňování
veřejným demonstracím proti krokům
vedoucím k „referendu“ a začlenění do
Ruska.

17.3.2014

Ruský Jižní vojenský okruh, jehož ozbro
jené síly se nacházejí na Krymu; pod Galki
novo velení spadá černomořská flotila;
většina přesunu ozbrojených sil na Krym
probíhala přes Jižní vojenský okruh.

17.3.2014

Velitel ruského Jižního vojenského okruhu.
Vojenské síly Jižního vojenského okruhu
jsou rozmístěny na Krymu. Je zodpovědný
za část ruské vojenské přítomnosti na
Krymu, která narušuje svrchovanost Ukra
jiny; napomáhal krymským orgánům při
zabraňování veřejným demonstracím proti
krokům vedoucím k „referendu“ a začlenění
do Ruska. Pod velení ruského Jižního vojen
ského okruhu spadá rovněž černomořská
flotila.
Místopředseda vlády Ruské federace;
veřejně vyzýval k anektování Krymu.

21.3.2014

Poradce prezidenta Ruské federace; veřejně
vyzýval k anektování Krymu.

21.3.2014

Předsedkyně Rady federace; dne 1. března
2014 na zasedání Rady federace veřejně
podpořila rozmístění ruských ozbrojených
sil na Ukrajině.

21.3.2014
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26.

Identifikační údaje

Sergei Evgenevich
NARYSHKIN

Datum narození:
27.10.1954

(Сергей Евгеньевич
Нарышкин)

Místo narození:
Petrohrad (dříve
Leningrad)

Dmitry Konstantinovich
KISELYOV,

Datum narození:
26.4.1954

Dmitrii Konstantinovich
KISELEV

Místo narození:
Moskva

(Дмитрий Константин
ович Киселёв)
27.

28.

29.

30.

31.

32.

Předseda Státní dumy; veřejně podpořil
rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukra
jině; veřejně podpořil smlouvu o znovusjed
nocení Ruska a Krymu a související fede
rální ústavní zákon.

21.3.2014

Prezidentským výnosem ze dne 9. prosince
2013 byl jmenován ředitelem ruské federální
státní tiskové agentury „Rossija Segodňa“;

21.3.2014

ústřední
postava
vládní
propagandy
podporující rozmístění ruských ozbrojených
sil na Ukrajině.

Alexander Mihailovich
NOSATOV

Datum narození:
27.3.1963

Zástupce velitele černomořské
flotily; kontradmirál.

(Александр Михай
лович Носатов)

Místo narození:
Sevastopol, Ukra
jinská SSR

Zodpovědný za velení ruským ozbrojeným
silám při okupaci svrchovaného ukrajin
ského území.

Valery Vladimirovich
KULIKOV

Datum narození:
1.9.1956

Zástupce velitele černomořské
flotily; kontradmirál.

(Валерий Владими
рович Куликов)

Místo narození:
Záporoží, Ukrajinská
SSR

Zodpovědný za velení ruským ozbrojeným
silám při okupaci svrchovaného ukrajin
ského území.

Vladislav Yurievich
SURKOV

Datum narození:
21.9.1964

námořní

námořní

21.3.2014

21.3.2014

21.3.2014

(Владислав Юрьевич
Сурков)

Poradce prezidenta Ruské federace; organi
zátor procesu na Krymu, jehož prostřednic
tvím byla místní krymská společenství
Místo narození: Soln mobilizována k akcím zaměřeným na osla
cevo, Lipecká oblast
bení ukrajinských orgánů na Krymu.

Mikhail Grigorievich
MALYSHEV

Datum narození:
10.10.1955

21.3.2014

(Михаил Григорьевич
Малышев)

Místo narození:
Simferopol, Krym

Předseda krymské volební komise. Odpo
vědný za organizaci krymského referenda.
Podle ruského systému odpovědný za
podpis výsledků „referenda“.

Valery Kirillovich
MEDVEDEV

Datum narození:
21.8.1946

21.3.2014

(Валерий Кириллович
Медведев)

Místo narození:
Šmakovka, Přímořský
kraj

Předseda sevastopolské volební komise.
Odpovědný za organizaci krymského refe
renda. Podle ruského systému odpovědný
za podpis výsledků „referenda“.

generálporučík Igor
Nikolaevich (Mykolayo
vich) TURCHENYUK

Datum narození
5.12.1959

Faktický velitel ruských ozbrojených
jednotek rozmístěných na území Krymu
(jež Rusko nadále oficiálně označuje za
„místní domobranu“). Zástupce velitele
Jižního vojenského okruhu.

21.3.2014

Poslankyně Státní dumy. Tvůrkyně a spolu
předkladatelka nedávných legislativních
návrhů v Rusku, které by měly regionům
jiných zemí umožnit, aby se připojily
k Rusku bez předchozího souhlasu jejich
centrálních orgánů.

21.3.2014

(Игорь Николаевич
Турченюк)
33.

Datum
zařazení na
seznam

Odůvodnění

Elena Borisovna MIZU
LINA, rozená Dmitri
yeva
(Елена Борисовна
Мизулина, rozená
Дмитриева)

Místo narození: Oš,
Kyrgyzská SSR

Datum narození:
9.12.1954
Místo narození: Buj,
Kostromská oblast
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34.

35.

36.

37.

38.

Identifikační údaje

Dmitry Nikolayevich
KOZAK

Datum narození:
7.11.1958

(Дмитрий Николаевич
Козак)

Místo narození:
Bandurovo, Kirovo
gradská oblast, Ukra
jinská SSR

Oleg Yevgenyvich
BELAVENTSEV

Datum narození
15.9.1949

(Олег Евгеньевич
Белавенцев)

Místo narození:
Moskva

Oleg Genrikhovich
SAVELYEV

Datum narození
27.10.1965

(Олег Генрихович
Савельев)

Místo narození:
Leningrad

Sergei Ivanovich
MENYAILO

Datum narození:
22.8.1960

(Сергей Иванович
Меняйло)

Místo narození:
Alagir, Severoose
tinská autonomní
SSR, RSFSR

Olga Fedorovna KOVI
TIDI

Datum narození:
7.5.1962

(Ольга Фёдоровна
Ковитиди)

Místo narození:
Simferopol, Ukra
jinská SSR

Sergei Ivanovich
NEVEROV

Datum narození:
21.12.1961

(Сергей Иванович
Меняйло)

Místo narození:
Taštagol, SSSR

Igor Dmitrievich
SERGUN

Datum narození:
28.3.1957

(Игорь Дмитриевич
Сергун)

Místo narození:
Podolsk, Moskevská
oblast

Valery Vasilevich
GERASIMOV

Datum narození:
8.9.1955

(Валерий Васильевич
Герасимов)

Místo narození:
Kazaň

Datum
zařazení na
seznam

Odůvodnění

Místopředseda vlády; odpovědný za dohled
nad začleněním anektované Autonomní
republiky Krym do Ruské federace.

29.4.2014

Zplnomocněný zástupce prezidenta Ruské
federace pro tzv. „Krymský federální
okruh“; nestálý člen Rady bezpečnosti
Ruské federace; odpovědný za provádění
ústavních pravomocí ruské hlavy státu na
území anektované Autonomní republiky
Krym.

29.4.2014

Ministr pro záležitosti Krymu; odpovědný
za začlenění anektované Autonomní repu
bliky Krym do Ruské federace.

29.4.2014

Gubernátor anektovaného
města Sevastopolu.

ukrajinského

29.4.2014

Členka Rady federace Ruska za anekto
vanou Autonomní republiku Krym.

29.4.2014

Místopředseda Státní dumy, Jednotné
Rusko; odpovědný za zahájení vypracování
legislativy pro začlenění anektované Auto
nomní republiky Krym do Ruské federace.

29.4.2014

Ředitel GRU (hlavní zpravodajská služba),
zástupce náčelníka generálního štábu ozbro
jených sil Ruské federace, generálporučík.
Odpovědný za činnost členů GRU na
východě Ukrajiny.

29.4.2014

Náčelník generálního štábu ozbrojených sil
Ruské federace, první náměstek ministra
obrany Ruské federace, armádní generál;
odpovědný za masivní rozmístění ruských
vojenských jednotek u hranic s Ukrajinou
a za to, že nezabránil vyhrocení situace.

29.4.2014

▼M16
_____
▼M17
40.

41.

42.
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43.

German PROKOPIV

44.

Valeriy Bmitrievich
BOLOTOV

Datum narození:
13.2.1970

(Валерий Дмитриевич
Болотов)

Místo narození:
Luhansk

Andriy Yevgenovych
PURGIN

Datum narození:
26.1.1972

(Андрiй Eвгенович
Пургiн),

Místo narození:
Doněck

45.

Andrei Evgenevich
PURGIN

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Aktivní vůdce „Luhanské gardy“; účastnil se
obsazení budovy oblastní kanceláře bezpeč
nostní služby v Luhansku, natočil video
z obsazené budovy určené prezidentu Puti
novi a Rusku; úzká vazba na „Armádu jiho
východu“.

29.4.2014

Jeden z vůdců separatistické skupiny
„Armáda jihovýchodu“, která obsadila
budovu bezpečnostní služby v Luhanské
oblasti. Důstojník ve výslužbě. Před obsa
zením budovy měl on a jeho další komplici
zbraně, které byly zjevně nezákonně dodány
z Ruska a místními zločineckými
skupinami.

29.4.2014

Bývalý hlavní představitel tzv. „Doněcké
lidové republiky“, aktivní účastník a organi
zátor separatistických akcí, koordinátor akcí
„ruských turistů“ v Doněcku. Spoluzakla
datel „občanské iniciativy Donbasu pro
euroasijskou unii“. „Předseda“ „Lidové
rady Doněcké lidové republiky“.

29.4.2014

Jeden z vedoucích představitelů tzv.
„Doněcké lidové republiky“; účastnil se
obsazení a okupace sídla oblastní správy;
aktivní mluvčí separatistů. „Místopředseda“
„Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republi
ky“.

29.4.2014

Jeden z vedoucích představitelů ideologicky
radikální organizace Lidové milice Donbasu;
aktivně se účastnil obsazení řady státních
budov v Doněcké oblasti.

29.4.2014

Identifikován jako člen hlavní zpravodajské
služby (GRU) generálního štábu ozbroje
ných sil Ruské federace; byl zapojen do
událostí ve Slovjansku; je spolupracovníkem
Sergeje Aksjonova, samozvaného předsedy
vlády Krymu, pro bezpečnostní otázky.
Vedoucí představitel veřejného hnutí
„Nové Rusko“ (Novorossija).

29.4.2014

První zástupce personálního vedoucího
prezidentské kanceláře Ruska; odpovědný
za dohled nad politickým začleněním anek
tované ukrajinské oblasti Krym k Ruské
federaci.

12.5.2014

Velitel ruských výsadkářských sil, generál
plukovník; ve svém vysokém postavení nese
odpovědnost za nasazování ruských výsad
kářských jednotek na Krymu.

12.5.2014

(Андрей Евгеньевич
Пургин)
46.

Denys Volodymyrovych
PUSHYLIN
(Денис Володимирович
Пушилiн),
Denis Vladimirovich
PUSHILIN

Datum narození:
9.5.1981 nebo
9.5.1982
Místo narození:
Makijivka (Doněcká
oblast)

(Денис Владимирович
Пушилин)
47.

Sergey Gennadevich
TSYPLAKOV

Datum narození:
1.5.1983
Místo narození:
Charcyzsk, Doněcká
oblast

48.

49.

50.

Igor Vsevolodovich
GIRKIN

Datum narození:
17.12.1970

(Игорь Всеволодович
Гиркин), také znám jako
Igor Strelkov (Ihor Stri
elkov)

Místo narození:
Moskva

Vyacheslav Viktorovich
VOLODIN

Datum narození:
4.2.1964

(Вячеслав Викторович
Володин)

Místo narození:
Aleksejevka, Sara
tovská oblast

Vladimir Anatolievich
SHAMANOV

Datum narození:
15.2.1957

(Владимир Анатоль
евич Шаманов)

Místo narození:
Barnaul
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51.

Vladimir Nikolaevich
PLIGIN
(Владимир Николаевич
Плигин)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum narození:
19.5.1960

Předseda Ústavního výboru Státní dumy;
odpovědný za umožnění přijetí legislativy
týkající se anexe Krymu a Sevastopolu
Místo narození: Igna k Ruské federaci.
tovo,

Datum
zařazení na
seznam

12.5.2014

Vologodská oblast,
SSSR

52.

Vedoucí Úřadu federální migrační služby
pro Krym; odpovědný za systematické
a urychlené vydávání ruských pasů krym
ským obyvatelům.

12.5.2014

Vedoucí Úřadu federální migrační služby
pro Sevastopol; odpovědný za systematické
a urychlené vydávání ruských pasů obyva
telům Sevastopolu.

12.5.2014

Bývalý samozvaný starosta města Slovjansk.
Ponomarjov vyzval Vladimira Putina, aby
vyslal ruské vojenské oddíly na ochranu
Místo narození: Slov města a později jej požádal o dodávku
jansk (Doněcká
zbraní. Ponomarjovovi lidé jsou zapojení
oblast)
do únosů (zajali Irmu Kratovou a reportéra
Vice News Simona Ostrovského, kteří byli
oba později propuštěni; zadrželi vojenské
pozorovatele působící v souladu s Vídeň
ským dokumentem OBSE). Nadále aktivně
podporuje separatistické akce a politiky.

12.5.2014

Igor Nikolaevich
BEZLER

Datum narození:
30.12.1965

12.5.2014

(Игорь Николаевич
Безлер), také znám jako
Bes (Běs)

Místo narození:
Simferopol, Krym

Jeden z vůdců samozvané milice z města
Horlivka; převzal kontrolu na budovou
ukrajinské tajné služby (Služba bezpečnosti
Ukrajiny, SBU) v Doněcké oblasti a poté
obsadil místní sídlo ministerstva vnitra ve
městě Horlivka; je ve spojení s Igorem
Strelkovem, pod jehož vedením byl podle
SBU zapojen do vraždy člena městské
rady města Horlivka, Volodymyra Rybaka.

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV

8. května 2014 mu
bylo 33 let.

12.5.2014

(Игорь Евгеньевич
Какидзянов),

Možná narozen
25. července 1980
v Makijivce, Doněcká
oblast

Jeden z vůdců ozbrojených sil samozvané
„Doněcké lidové republiky“. Cílem těchto
sil je podle Pušylina, jednoho z vůdců
„Doněcké lidové republiky“, „chránit
lid a územní celistvost Doněcké lidové repu
bliky“.

Petr Grigorievich
JAROSH
(Петр Григорьевич
Ярош)

53.

54.

Datum narození:
30.1.1971 nebo
16.3.1966
Místo narození: obec
Skvorcovo, Simfero
polská oblast, Krym

Oleg Grigorievich
KOZYURA

Datum narození:
19.12.1962

(Олег Григорьевич
Козюра)

Místo narození:
Záporoží

Viacheslav PONOMA
RIOV,

Datum narození:
2.5.1965

Vyacheslav Volodymy
rovich PONOMARYOV
(В'ячеслав Володими
ровичПономарьов),
Viacheslav Vladimiro
vich PONOMAREV
(Вячеслав Владими
рович Пономарëв)

55.

▼M16

56.

Igor Evegenevich
KHAKIMZYANOV
(Игорь Евгеньевич
Хакимзянов)
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Datum
zařazení na
seznam

Odůvodnění

▼M17
57.

Oleg TSARIOV,
Oleh Anatoliyovych
TSAROV
(Олег Анатолтович
Царьов),

Datum narození:
2.6.1970
Místo narození:
Dněpropetrovsk

Bývalý poslanec parlamentu, jako takový
veřejně vyzval k vytvoření tzv. „Federální
republiky Nové Rusko“ (Novorossija),
složené z jihovýchodních oblastí Ukrajiny.
Nadále aktivně podporuje separatistické
akce nebo politiky.

12.5.2014

Vedoucí ústřední volební komise tzv.
„Doněcké lidové republiky“; aktivně organi
zoval referendum dne 11. května o sebe
určení „Doněcké lidové republiky“. Bývalý
„ministr práce a sociálních věcí“.

12.5.2014

Oleg Anatolevich
TSAREV
(Олег Анатольевич
Цаpëв)
58.

59.

Roman Vktorovich
LYAGIN

Datum narození:
30.5.1980

(Роман Викторович
Лягин)

Místo narození:
Doněck, Ukrajina

Aleksandr Sergeevich
MALYKHIN,

Datum narození:
12.1.1981

Vedoucí ústřední volební komise tzv.
„Luhanské lidové republiky“. Aktivně orga
nizoval referendum dne 11. května 2014
o sebeurčení tzv. „Luhanské lidové republi
ky“.

12.5.2014

Natalia Vladimirovna
POKLONSKAYA

Datum narození:
18.3.1980

Státní zástupkyně na Krymu;
prováděla ruskou anexi Krymu.

aktivně

12.5.2014

(Наталья Владими
ровна Поклонская)

Místo narození:
Michailovka, Voroši
lovgradská oblast,
Ukrajinská SSR, nebo
Jevpatorija, Ukra
jinská SSR

Igor Sergeievich SHEV
CHENKO

Místo narození:
Sevastopol, Krym

Prokurátor města Sevastopol; aktivně
prováděl ruskou anexi Sevastopolu.

12.5.2014

Aleksandr Yurevich
BORODAI

Datum narození:
25.7.1972

12.7.2014

(Александр Юрьевич
Бородай)

Místo narození:
Moskva

Bývalý „předseda vlády Doněcké lidové
republiky“, jako takový odpovědný za
separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády
Doněcké lidové republiky“ (například
8. července 2014 prohlásil, že „naše vojsko
provádí zvláštní operaci proti ukrajinským
‚fašistům‘“), signatář memoranda o porozu
mění o „Novoruském svazu“. Nadále
aktivně podporuje separatistické akce nebo
politiky.

Alexander KHODA
KOVSKY,

Datum narození:
18.12.1972

12.7.2014

Oleksandr Serhiyovych
KHODAKOVSKIY

Místo narození:
Doněck

Bývalý „ministr bezpečnosti Doněcké lidové
republiky“, jako takový odpovědný za
separatistickou
činnost
bezpečnostních
složek tzv. „vlády Doněcké lidové republi
ky“. Nadále aktivně podporuje separatistické
akce nebo politiky.

Alexander Sergeevich
MALYHIN
(Александр Сергеевич
Малнхин)
60.

61.

(Игорь Сергеевич
Шевченко)
62.

63.

(Олександр Сергiйович
Ходаковський),
Aleksandr Sergeevich
KHODAKOVSKII
(Александр Сергеевич
Ходаковский)
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64.

Alexandr Aleksandro
vich KALYUSSKY,

Identifikační údaje

Datum
zařazení na
seznam

Datum narození:
9.10.1975

Tzv. „faktický místopředseda vlády pro
sociální věci Doněcké lidové republiky“.
Odpovědný za separatistické „vládní“
činnosti tzv. „vlády Doněcké lidové republi
ky“.

12.7.2014

Alexander KHRYA
KOV,

Datum narození:
6.11.1958

12.7.2014

Aleksandr Vitalievich
KHRYAKOV

Místo narození:
Doněck

Bývalý „ministr informací a hromadných
sdělovacích prostředků Doněcké lidové
republiky“. Odpovědný za proseparatis
tickou propagandu tzv. „vlády Doněcké
lidové republiky“.

Bývalý „předseda Rady ministrů Luhanské
lidové republiky“, potvrzen dne 8. července
2014.

12.7.2014

(Александр Алексан
дрович Калюсский)

65.

Odůvodnění

(Александр Витальевич
Хряков),
Oleksandr Vitaliyovych
KHRYAKOV
(Олександр ВiTалi
йович Хряков)
66.

67.

Marat Faatovich
BASHIROV

Datum narození:
20.1.1964

(Марат Фаатович
Баширов)

Místo narození:
Iževsk, Ruská fede
race

Vasyl NIKITIN,

Datum narození:
25.11.1971

Vasilii Aleksandrovich
NIKITIN
(Василий Алексан
дрович Никитин)

Místo narození:
Šargun (Uzbekistán)

Odpovědný za separatistické „vládní“
činnosti tzv. „vlády Luhanské lidové repu
bliky“.
„Místopředseda Rady ministrů Luhanské
lidové republiky“ (dříve nazýván „premiér
Luhanské lidové republiky“, bývalý mluvčí
„Armády jihovýchodu“).

12.7.2014

Odpovědný za separatistické „vládní“
činnosti tzv. „vlády Luhanské lidové repu
bliky“.
Odpovědný za prohlášení Armády jihový
chodu, že se ukrajinské prezidentské volby
nemohou v „Luhanské lidové republice“
konat z důvodu „nového“ statusu regionu.

68.

Aleksey Vyacheslavo
vich KARYAKIN
(Алексей Вячеславович
Карякин)

Datum narození:
7.4.1980 nebo
7.4.1979
Místo narození:
Stachanov (Luhanská
oblast)

Tzv. „předseda Nejvyšší rady Luhanské
lidové republiky“.

12.7.2014

Odpovědný za separatistické „vládní“
činnosti „Nejvyšší rady“, odpovědný za
vyzvání Ruské federace k uznání nezávi
slosti „Luhanské lidové republiky“.
Signatář memoranda o porozumění týkají
cího se „Novoruského svazu“.

69.

Yuriy Volodymyrovych
IVAKIN
(Юрiй Володимирович
Iвакiн),
Iurii Vladimirovich
IVAKIN
(Юрий Владимирович
Ивакин)

Bývalý „ministr vnitra Luhanské lidové
republiky“, jako takový odpovědný za
separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády
Místo narození: Pere Luhanské lidové republiky“.
valsk (Luhanská
oblast)
Datum narození:
13.8.1954

12.7.2014
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70.

Igor PLOTNITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

71.

Identifikační údaje

Datum narození:
24.6.1964 nebo
25.6.1964 nebo
26.6.1964

(Игорь Венедиктович
Плотницкий)

Místo narození:
Luhansk (možná
Kelmenci, Černo
vická oblast)

Nikolay KOZITSYN

Datum narození:
20.6.1956
Místo narození:
Doněcká oblast

Odůvodnění

Bývalý „ministr obrany“ a v současnosti
„hlava“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Datum
zařazení na
seznam

12.7.2014

Odpovědný za separatistické „vládní“
činnosti tzv. „vlády Luhanské lidové repu
bliky“.

Velitel kozáckých sil.

12.7.2014

Odpovědný za velení separatistům na
východě Ukrajiny bojujícím proti ukrajin
ským vládním silám.

_____

73.

74.

75.

76.

Mikhail Efimovich
FRADKOV

Datum narození:
1.9.1950

(Михаил Ефимович
Фрадков)

Místo narození:
Kurumoch, Kujby
ševská oblast

Nikolai Platonovich
PATRUSHEV

Datum narození:
11.7.1951

(Николай Платонович
Патрушев)

Místo narození:
Leningrad (Petrohrad)

Aleksandr Vasilievich
BORTNIKOV

Datum narození:
15.11.1951

(Александр Васильевич
Бортников)

Místo narození: Perm

Rashid Gumarovich
NURGALIEV

Datum narození:
8.10.1956

(Рашид Гумарович
Нургалиев)

Místo narození: Žeti
kara, Kazašská
sovětská socialistická
republika

Stálý člen Bezpečnostní rady Ruské fede
race; ředitel Zahraniční zpravodajské služby
Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní
rady, která poskytuje poradenství ohledně
záležitostí týkajících se národní bezpečnosti
a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na
vytváření politiky ruské vlády ohrožující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny.

25.7.2014

Stálý člen a tajemník Bezpečnostní rady
Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní
rady, která poskytuje poradenství ohledně
záležitostí týkajících se národní bezpečnosti
a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na
vytváření politiky ruské vlády ohrožující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny.

25.7.2014

Stálý člen Bezpečnostní rady Ruské fede
race;
ředitel
Federální
bezpečnostní
služby (FSB). Jakožto člen Bezpečnostní
rady, která poskytuje poradenství ohledně
záležitostí týkajících se národní bezpečnosti
a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na
vytváření politiky ruské vlády ohrožující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny.

25.7.2014

Stálý člen a zástupce tajemníka Bezpeč
nostní rady Ruské federace. Jakožto
člen Bezpečnostní rady, která poskytuje
poradenství ohledně záležitostí týkajících se
národní bezpečnosti a tyto záležitosti koor
dinuje, se podílel na vytváření politiky ruské
vlády ohrožující územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014
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77.

78.

Identifikační údaje

80.

81.

Datum
zařazení na
seznam

25.7.2014

Místo narození:
Vladivostok

Stálý člen Bezpečnostní rady Ruské fede
race. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která
poskytuje poradenství ohledně záležitostí
týkajících se národní bezpečnosti a tyto
záležitosti koordinuje, se podílel na vytvá
ření politiky ruské vlády ohrožující územní
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny.

Datum narození:
17.5.1954

Velitel pátého odboru Federální bezpeč
nostní služby Ruské federace (FSB).

25.7.2014

Boris Vyacheslavovich
GRYZLOV

Datum narození:
15.12.1950

(Борис Вячеславович
Грызлов)

Sergei Orestovich
BESEDA
(Сергей Орестович
Беседа)

79.

Odůvodnění

Jakožto vyšší důstojník FSB stojí v čele
odboru odpovědného za dohled nad zpravo
dajskými operacemi a mezinárodními
aktivitami.

Mikhail Vladimirovich
DEGTYAREV

Datum narození:
10.7.1981

(Михаил Владими
рович Дегтярëв)

Místo narození:
Kujbyšev (Samara)

Ramzan Akhmadovitch
KADYROV

Datum narození:
5.10.1976

(Рамзан Ахматович
Кадыров)

Místo narození:
Centaroj

Alexander Nikolayevich
TKACHYOV

Datum narození:
23.12.1960

(Александр Нико
лаевич Ткачëв)

Místo narození:
Vyselki, Krasno
darský kraj

Poslanec Státní dumy.

25.7.2014

Dne 23.5.2014 oznámil inauguraci „faktic
kého
velvyslanectví“
neuznané
tzv.
„Doněcké lidové republiky“ v Moskvě,
přispívá k narušování nebo ohrožování
územní celistvosti, svrchovanosti a nezávi
slosti Ukrajiny.

Prezident Čečenské republiky. Kadyrov
učinil prohlášení na podporu nezákonné
anexe Krymu a na podporu ozbrojeného
povstání na Ukrajině. Mimo jiné dne
14. června 2014 prohlásil, „že učiní vše na
pomoc při obnově Krymu“. V této souvi
slosti mu úřadující nejvyšší představitel
Autonomní republiky Krym udělil medaili
„za osvobození Krymu“ za podporu, kterou
poskytl při nezákonné anexi Krymu. Kromě
toho dne 1. června 2014 uvedl, že je na
požádání připraven vyslat na Ukrajinu
74 000 čečenských dobrovolníků.

25.7.2014

Bývalý gubernátor Krasnodarského kraje.

25.7.2014

Úřadující nejvyšší představitel Autonomní
republiky Krym mu udělil medaili „za osvo
bození Krymu“ za podporu, kterou poskytl
při nezákonné anexi Krymu. Při této příleži
tosti úřadující nejvyšší představitel Auto
nomní republiky Krym uvedl, že Tkačov
byl jedním z prvních, kdo vyjádřil novému
„vedení“ Krymu podporu.

2014R0269 — CS — 16.09.2015 — 008.001 — 23
▼M17
Jméno (angl. přepis)

82.

Pavel GUBAREV
(Павел Юрьевич
Губарев)

Identifikační údaje

Datum narození:
10.2.1983
Místo narození:
Severodoněck

Odůvodnění

Jeden ze samozvaných vůdců tzv. „Doněcké
lidové republiky“. Požádal o ruskou inter
venci na východní Ukrajině, a to i prostřed
nictvím rozmístění ruských mírových sil.
Má vazby na Igora Strelkova/Girkina, jenž
je odpovědný za činnosti narušující nebo
ohrožující územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny. Gubarev je odpo
vědný za nábor osob pro ozbrojené síly
separatistů.

Datum
zařazení na
seznam

25.7.2014

Je odpovědný za převzetí regionální vládní
budovy v Doněcku proruskými silami
a prohlásil se za „lidového gubernátora“.
Přestože byl zatčen za ohrožování územní
celistvosti Ukrajiny a následně propuštěn,
i nadále hraje významnou roli v separatistic
kých činnostech, čímž narušuje územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

83.

Ekaterina Iurievna
GUBAREVA

Datum narození:
5.7.1983

(Екатерина Юрьевна
Губарева),

Místo narození:
Kachovka (Cher
sonská oblast)

Katerina Yuriyovna
GUBARIEVA
(Катерина Юрiйовнa
Губарева)

84.

Fedor Dmitrievich
BEREZIN

Datum narození:
7.2.1960

(Фëдор Дмитриевич
Березин),

Místo narození:
Doněck

Fedir Dmitrovych
BEREZIN

Jakožto bývalá „ministryně zahraničních
věcí“ byla odpovědná za obhajování tzv.
„Doněcké lidové republiky“, čímž narušo
vala územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny. Kromě toho je její
bankovní účet využíván k financování nezá
konných separatistických skupin. Přijetím
a vykonáváním uvedené funkce tak
podporuje činnosti a politiky narušující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separa
tistické akce a politiky.

25.7.2014

Bývalý „náměstek ministra obrany“ tzv.
„Doněcké lidové republiky“. Má vazby na
Igora Strelkova/Girkina, jenž je odpovědný
za činnosti narušující nebo ohrožující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny. Přijetím a vykonáváním uvedené
funkce tak Berezin podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny. Nadále aktivně
podporuje separatistické akce a politiky.

25.7.2014

Samozvaný „prezident“ tzv. „Republiky
Nové Rusko“, který vyzval Rusko k rozmís
tění jednotek na Ukrajině. Přijetím a vykoná
váním uvedené funkce tak podporuje
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

(Федiр Дмитрович
Березiн)

85.

Valery Vladimirovich
KAUROV

Datum narození:
2.4.1956

(Валерий Владими
рович Кауров)

Místo narození:
Oděsa
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86.

87.

Identifikační údaje

Serhii Anatoliyovych
ZDRILIUK

Datum narození:
23.6.1972

(Сергей Анатольевич
Здрнлюкv)

Místo narození:
Vinnycja region
(Vinnycká oblast)

Vladimir ANTYU
FEYEV

Datum narození:
19.2.1951

(Владимир Антюфеев),

Místo narození:
Novosibirsk

také znám jako Vladimir
SHEVTSOV, Vladimir
Iurievici ANTIUFEEV,
Vladimir Gheorghievici
ALEXANDROV, Vadim
Gheorghievici SHEVT
SOV)

88.

Alexey Alexeyevich
GROMOV

Datum narození:
31.5.1960

(Алексей Алексеевич
Громов)

Místo narození:
Zagorsk (Sergijev
Posad)

Oksana TCHIGRINA,

Dne 1. srpna 2014 jí
bylo 33 let.

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Seniorní poradce Igora Strelkova/Girkina,
jenž je odpovědný za činnosti narušující
nebo ohrožující územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny. Přijetím
a vykonáváním uvedené funkce tak Zdriljuk
podporuje činnosti a politiky narušující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny.

25.7.2014

Bývalý „ministr pro bezpečnost státu“
v separatistické oblasti Podněstří. Bývalý
vicepremiér tzv. „Doněcké lidové republi
ky“, který je odpovědný za bezpečnost
a výkon práva. V této funkci je odpovědný
za separatistické „vládní“ činnosti tzv.
„vlády Doněcké lidové republiky“.

25.7.2014

Jako první náměstek personálního ředitele
prezidentské kanceláře je odpovědný za
udělování pokynů ruským sdělovacím
prostředkům s cílem ovlivnit informování
ve prospěch separatistů na Ukrajině a ve
prospěch anexe Krymu, čímž podporoval
destabilizaci na východě Ukrajiny a anexi
Krymu.

30.7.2014

Mluvčí tzv. „vlády“ tzv. „Luhanské lidové
republiky“, která činila prohlášení ospra
vedlňující mimo jiné sestřelení ukrajinského
vojenského letadla, držení rukojmích
a bojové činnosti nezákonných ozbrojených
skupin, což mělo za následek narušení
územní celistvosti, svrchovanosti a jednoty
Ukrajiny.

30.7.2014

Poslanec tzv. „Lidové rady“ a bývalý před
seda tzv. „Nejvyšší rady“ tzv. „Doněcké
lidové republiky“, který byl u zrodu politik
a uspořádání nezákonného „referenda“
vedoucích k vyhlášení tzv. „Doněcké lidové
republiky“, což bylo porušením územní celi
stvosti, svrchovanosti a jednoty Ukrajiny.

30.7.2014

Přijetím funkce „ministra vnitra Republiky
Krym“, do níž ho jmenoval ruský prezident
(dekret č. 301) dne 5. května 2014, a svou
činností ve funkci „ministra vnitra“ narušuje
územní celistvost, svrchovanost a jednotu
Ukrajiny.

30.7.2014

▼M16
89.

Oksana Aleksandrovna
CHIGRINA

Možné datum naro
zení 23.7.1981

(Оксана Александровна
Чигрина)

▼M17
90.

91.

Boris Alekseevich
LITVINOV

Datum narození:
13.1.1954

(Борис Алексеевич
Литвинов)

Místo narození:
Dzeržinsk (Doněcká
oblast)

Sergey Vadimovich
ABISOV

Datum narození:
27.11.1967

(Сергей Вадимович
Абисов)

Místo narození:
Simferopol, Krym
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92.

Identifikační údaje

Arkady Romanovich
ROTENBERG,

Datum narození:
15.12.1951

Arkadii Romanovich
ROTENBERG

Místo narození:
Leningrad (Petrohrad)

(Аркадий Романович
Ротенберг)

Odůvodnění

Arkadij Romanovič Rotenberg již dlouho
patří mezi osoby blízké prezidentu Putinovi
a býval jeho tréninkovým partnerem v judu.

Datum
zařazení na
seznam

30.7.2014

Svého majetku nabyl během funkčního
období prezidenta Putina. Jeho značný
ekonomický úspěch lze přičíst vlivu klíčo
vých činitelů s rozhodovací pravomocí, kteří
rozhodovali v jeho prospěch, zejména při
udělování veřejných zakázek.
Ze svých úzkých osobních vztahů s ruskými
činiteli s rozhodovací pravomocí měl
prospěch spočívající v tom, že mu byly
uděleny významné zakázky vyhlášené
ruským státem nebo společnostmi státem
vlastněnými. Konkrétně jeho společnosti
získaly několik velmi lukrativních smluv
pro přípravu olympijských her v Soči.
Je také majitelem společnosti Strojgazmon
taž, která získala státní zakázku na stavbu
mostu z Ruska do nezákonně anektované
Autonomní republiky Krym, aby se tak
upevnila její integrace do Ruské federace,
a to dále vede k narušování územní celi
stvosti Ukrajiny.
Je předsedou představenstva nakladatelství
Prosvěščenije, které zejména realizovalo
projekt „Dětem Ruska: Adresa – Krym“,
tj. veřejnou propagační kampaň, která měla
přesvědčit krymské děti, že jsou nyní
ruskými občany žijícími v Rusku, čímž
podporoval politiku ruské vlády za účelem
integrace Krymu do Ruska.

93.

Konstantin Valerevich
MALOFEEV

Datum narození:
3.7.1974

(Константин Валерь
евич Малофеев)

Místo narození:
Puškino

Konstantin Malofejevov je úzce napojen na
ukrajinské separatisty na východě Ukrajiny
a na Krymu. Je bývalým zaměstnavatelem
Aleksandra Borodaje, „předsedy vlády“
tzv. „Doněcké lidové republiky“; během
procesu anexe Krymu udržoval styky se
Sergejem Aksjonovem, „předsedou vlády“
tzv. „Republiky Krym“. Ukrajinská vláda
zahájila trestní vyšetřování týkající se jeho
údajné materiální a finanční podpory separa
tistům. Kromě toho se několikrát veřejně
vyjadřoval ve prospěch anexe Krymu
a začlenění Ukrajiny do Ruska. Konkrétně
v červnu 2014 prohlásil, že „do Ruska nelze
začlenit celou Ukrajinu. Možná východ
(Ukrajiny)“.
Konstantin Malofejev takto svým jednáním
podporuje destabilizaci východní Ukrajiny.

30.7.2014
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Yuriy Valentinovich
KOVALCHUK

Datum narození:
25.7.1951

(Юрий Валентинович
Ковальчук)

Místo narození:
Leningrad (Petrohrad)

Odůvodnění

Jurij Kovalčuk již dlouho patří mezi osoby
blízké prezidentu Putinovi. Je spoluzaklada
telem společnosti zvané Ozero Dacha
Cooperative, společnosti sdružující vlivnou
skupinu jednotlivců okolo prezidenta Putina.

Datum
zařazení na
seznam

30.7.2014

Má prospěch ze svých vazeb na ruské čini
tele s rozhodovací pravomocí. Je předsedou
a největším akcionářem banky Bank
Rossiya; v roce 2013 vlastnil podíl přibližně
ve výši 38 %. Tato banka je považována za
osobní banku vysoce postavených úředníků
Ruské federace. Od nezákonné anexe
Krymu tato banka otevřela pobočky na
Krymu a v Sevastopolu, čímž upevňuje
jejich integraci do Ruské federace.
Bank Rossiya je významně zainteresována
ve skupině National Media Group, která
ovládá televizní stanice, jež aktivně
podporují politiky ruské vlády za účelem
destabilizace Ukrajiny.

95.

Nikolay Terentievich
SHAMALOV
(Николай Терентьевич
Шамалов)

Datum narození:
24.1.1950

Nikolaj Šamalov již dlouho patří mezi
osoby blízké prezidentu Putinovi. Je spolu
zakladatelem společnosti zvané Ozero
Dacha Cooperative, společnosti sdružující
Místo narození: Bělo vlivnou
skupinu
jednotlivců
okolo
rusko
prezidenta Putina.

30.7.2014

Má prospěch ze svých vazeb na ruské čini
tele s rozhodovací pravomocí. Je druhým
největším akcionářem banky Bank Rossiya;
v roce 2013 vlastnil podíl přibližně ve výši
10 %. Tato banka je považována za osobní
banku vysoce postavených úředníků Ruské
federace. Od nezákonné anexe Krymu tato
banka otevřela pobočky na Krymu a v
Sevastopolu, čímž upevňuje jejich integraci
do Ruské federace.
Bank Rossiya je významně zainteresována
ve skupině National Media Group, která
ovládá televizní stanice, jež aktivně
podporují politiky ruské vlády za účelem
destabilizace Ukrajiny.

96.

Alexander Vladimirovich
ZAKHARCHENKO

Datum narození:
26.6.1976

(Александр Владими
рович Захарченко)

Místo narození:
Doněck

Dne 7. srpna 2014 vystřídal Alexandera
Borodaje ve funkci „předsedy vlády“ tzv.
„Doněcké lidové republiky“. Převzetím
a vykonáváním této funkce Zacharčenko
podporuje činnosti a politiky narušující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny.

12.9.2014
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97.

98.

99.

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Dne 14. srpna vystřídal Igora Strelkova/
Girkina ve funkci „ministra obrany“ tzv.
„Doněcké lidové republiky“. Od dubna
údajně velel divizi separatistických bojov
níků v Doněcku a přislíbil, že „vyřeší stra
tegický úkol zastavit ukrajinskou vojenskou
agresi“. Kononov tudíž podporoval činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

12.9.2014

Spojen s „Lidovými milicemi Donbasu“.
Mimo jiné prohlásil, že budou pokračovat
v boji i na zbývajícím území země.
Ruděnko tudíž podporoval činnosti a politiky
narušující územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny. „Lidový poslanec“
v tzv. „parlamentu Doněcké lidové republi
ky“.

12.9.2014

Vystřídal Marata Baširova ve funkci „před
sedy vlády“ tzv. „Luhanské lidové republi
ky“. Dříve působil v milicích Armády jiho
východu. Cypkalov tudíž podporoval
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

12.9.2014

Možné datum naro
zení: 27.12.1977

Bývalý „ministr státní bezpečnosti“ tzv.
„Doněcké lidové republiky“. Má vazby na
Vladimira Anťufejeva, který je odpovědný
za separatistické „vládní“ aktivity tzv.
„vlády
Doněcké
lidové
republiky“.
Podporoval tudíž činnosti a politiky narušu
jící územní celistvost, svrchovanost a nezávi
slost Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje
separatistické akce nebo politiky.

12.9.2014

Datum narození:
1.3.1977

„Ministr vnitra“ tzv. „Doněcké lidové repu
bliky“. Má vazby na Vladimira Anťufejeva,
který je odpovědný za separatistické
„vládní“ aktivity tzv. „vlády Doněcké lidové
republiky“. Podporoval tudíž činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny.

12.9.2014

Vladimir KONONOV,
také znám jako „Car“

Datum narození:
14.10.1974

(Владимир Петровнч
Кононов)

Místo narození:
Gorskij

Miroslav Vladimirovich
RUDENKO

Datum narození:
21.1.1983

(Мирослав Владими
рович Руденко)

Místo narození:
Debalcevo

Gennadiy Nikolaiovych
TSYPKALOV,

Datum narození:
21.6.1973

Gennadii Nikolaevich
TSYPKALOV

Místo narození:
Rostovská oblast
(Rusko)

(Геннадий Николаевич
Цыпкалов)

▼M16

100.

Andrey Yurevich
PINCHUK
(Андрей Юрьевич
Пинчук)

▼M17

101.

Oleg Vladimirovich
BEREZA
(Олег Владимирович
Берëза)
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102.

103.

105.

106.

„Místopředseda vlády pro sociální otázky“
tzv. „Doněcké lidové republiky“. Má
vazby na Vladimira Anťufejeva, který je
odpovědný za separatistické „vládní“ akti
vity tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“.
Podporoval tudíž činnosti a politiky narušu
jící územní celistvost, svrchovanost a nezávi
slost Ukrajiny. Chráněnec ruského místo
předsedy vlády Dmitrije Rogozina. Vedoucí
administrativy Rady ministrů tzv. „Doněcké
lidové republiky“.

12.9.2014

„Místopředseda vlády“ Krymu a zplnomoc
něný zástupce Krymu odpovědný prezidentu
Putinovi. Od začátku nezákonné anexe hrál
Muradov významnou úlohu při upevňování
ruské institucionální kontroly nad Krymem.
Podporoval tudíž činnosti a politiky narušu
jící územní celistvost, svrchovanost a nezávi
slost Ukrajiny.

12.9.2014

„První místopředseda vlády“ Krymu.
Šeremet hrál klíčovou úlohu při organizaci
a provedení referenda o sjednocení
s Ruskem, které na Krymu proběhlo dne
16. března. V době konání referenda
Šeremet údajně velel promoskevským
„silám domobrany“ na Krymu. Podporoval
tudíž činnosti a politiky narušující územní
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny.

12.9.2014

Místopředseda Rady federace Ruské fede
race. Dne 1. března 2014 Vorobjov na
zasedání Rady federace veřejně podpořil
rozmístění ruských sil na Ukrajině. Následně
Místo narození: Kras
hlasoval pro přijetí souvisejícího výnosu.
nojarsk

12.9.2014

(Андрей Николаевич
Родкин)

Místo narození:
Moskva

Aleksandr Akimovich
KARAMAN

Datum narození:
26.7.1956 nebo
26.6.1956
Místo narození:
Cioburciu, Slobod
zejská oblast, nyní
Moldavská republika

Georgiy L'vovich
MURADOV

Datum narození:
19.11.1954

(Георгий Львович
Мурадов)

Místo narození:
Kochmes, Komijská
ASSR

Mikhail Sergeyevich
SHEREMET

Datum narození:
23.5.1971

(Михаил Сергеевич
Шеремет)

Místo narození:
Džankoj

Yuri Leonidovich
VOROBIOV

Datum narození:
2.2.1948

(Юрий Леонидович
Воробьев)

Datum
zařazení na
seznam

12.9.2014

Datum narození:
23.9.1976

Alexandru CARAMAN

Odůvodnění

Zástupce tzv. „Doněcké lidové republiky“
působící v Moskvě. Ve svých prohlášeních
hovořil mimo jiné o tom, že milice jsou
připraveny na vedení partyzánské války
a že se zmocnily zbraňových systémů ukra
jinských ozbrojených sil. Podporoval tudíž
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Andrei Nikolaevich
RODKIN

(Александр Акимович
Караман),

104.

Identifikační údaje
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107.

108.

109.

110.

111.

Identifikační údaje

Vladimir Volfovich
ZHIRINOVSKY

Datum narození:
25. dubna 1946

(Владимир Вольфович
Жириновски)

Místo narození:
Alma-Ata, Kazašská
SSR

Vladimir Abdualiyevich
VASILYEV

Datum narození:
11.8.1949

(Васильев Владимир
Абдуалиевич)

Místo narození: Klin

Viktor Petrovich
VODOLATSKY

Datum narození:
19.8.1957

(Виктор Петрович
Водолацкий)

Místo narození:
Stefanidin Dar,
Rostovská oblast

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

Datum narození:
6.8.1960

(Леонид Иванович
Калашников)

Místo narození:
Stěpnoj Dvorec

Vladimir Stepanovich
NIKITIN

Datum narození:
5.4.1948

(Владимир Степанович
Никитин)

Místo narození:
Opočka

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Člen Rady Státní dumy; lídr Liberálnědemokratické strany Ruska (LDPR).
Aktivně podporoval použití ruských ozbro
jených sil na Ukrajině a anexi Krymu.
Aktivně vyzýval k rozdělení Ukrajiny.
Jménem LDPR, jíž předsedá, podepsal
dohodu s tzv. „Doněckou lidovou republi
kou“.

12.9.2014

Místopředseda Státní dumy. Dne 20. března
2014 hlasoval pro návrh federálního ústav
ního zákona „o přijetí Republiky Krym do
Ruské federace a vytvoření nových federál
ních subjektů v rámci Ruské federace –
Republiky Krym a města Sevastopol s fede
rálním statusem“.

12.9.2014

Předseda („ataman“) Svazu ruských a zahra
ničních kozáckých sil a poslanec Státní
dumy. Podpořil anexi Krymu a přiznal, že
ruští kozáci se aktivně účastní ukrajinského
konfliktu na straně separatistů podporova
ných Moskvou. Dne 20. března 2014
hlasoval pro návrh federálního ústavního
zákona „o přijetí Republiky Krym do
Ruské federace a vytvoření nových federál
ních subjektů v rámci Ruské federace –
Republiky Krym a města Sevastopol s fede
rálním statusem“.

12.9.2014

První místopředseda Výboru Státní dumy
pro zahraniční věci. Dne 20. března 2014
hlasoval pro návrh federálního ústavního
zákona „o přijetí Republiky Krym do
Ruské federace a vytvoření nových federál
ních subjektů v rámci Ruské federace –
Republiky Krym a města Sevastopol s fede
rálním statusem“.

12.9.2014

Bývalý první místopředseda Výboru Státní
dumy pro vztahy se zeměmi SNS, euroasij
skou integraci a kontakt s krajany. Dne
20. března 2014 hlasoval pro návrh federál
ního ústavního zákona „o přijetí Republiky
Krym do Ruské federace a vytvoření
nových federálních subjektů v rámci Ruské
federace – Republiky Krym a města Sevas
topol s federálním statusem“.

12.9.2014
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112.

113.

114.

115.

116.

117.

Identifikační údaje

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

Datum narození:
21.3.1964

(Олег Владимирович
Лебедев)

Místo narození:
Rudnyj, Kostanajská
oblast, Kazašská SSR

Ivan Ivanovich
MELNIKOV

Datum narození:
7.8.1950

(Иван Иванович
Мельников)

Místo narození:
Bogorodick

Igor Vladimirovich
LEBEDEV

Datum narození:
27.9.1972

(Игорь Владимирович
Лебедев)

Místo narození:
Moskva

Nikolai Vladimirovich
LEVICHEV

Datum narození:
28.5.1953

(Николай Владими
рович Левичев)

Místo narození:
Puškin

Svetlana Sergeevna
ZHUROVA

Datum narození:
7.1.1972

(Светлана Сергеевна
Журова)

Místo narození:
Pavlovo na Něvě
(Pavlovo)

Aleksey Vasilevich
NAUMETS

Datum narození:
11.2.1968

(Алексей Васильевич
Haумец)

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

První místopředseda Výboru Státní dumy
pro vztahy se zeměmi SNS, euroasijskou
integraci a kontakt s krajany. Dne 20. března
2014 hlasoval pro návrh federálního ústav
ního zákona „o přijetí Republiky Krym do
Ruské federace a vytvoření nových federál
ních subjektů v rámci Ruské federace –
Republiky Krym a města Sevastopol s fede
rálním statusem“.

12.9.2014

První místopředseda Státní dumy. Dne
20. března 2014 hlasoval pro návrh federál
ního ústavního zákona „o přijetí Republiky
Krym do Ruské federace a vytvoření
nových federálních subjektů v rámci Ruské
federace – Republiky Krym a města Sevas
topol s federálním statusem“.

12.9.2014

Místopředseda Státní dumy. Dne 20. března
2014 hlasoval pro návrh federálního ústav
ního zákona „o přijetí Republiky Krym do
Ruské federace a vytvoření nových federál
ních subjektů v rámci Ruské federace –
Republiky Krym a města Sevastopol s fede
rálním statusem“.

12.9.2014

Místopředseda Státní dumy. Dne 20. března
2014 hlasoval pro návrh federálního ústav
ního zákona „o přijetí Republiky Krym do
Ruské federace a vytvoření nových federál
ních subjektů v rámci Ruské federace –
Republiky Krym a města Sevastopol s fede
rálním statusem“.

12.9.2014

První místopředsedkyně Výboru Státní
dumy pro zahraniční věci. Dne 20. března
2014 hlasovala pro návrh federálního ústav
ního zákona „o přijetí Republiky Krym do
Ruské federace a vytvoření nových federál
ních subjektů v rámci Ruské federace –
Republiky Krym a města Sevastopol s fede
rálním statusem“.

12.9.2014

Generálmajor ruské armády. Velitel 76.
výsadkářské divize, která se podílela na
ruské vojenské přítomnosti na území Ukra
jiny, zejména během nezákonné anexe
Krymu.

12.9.2014
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118.

Identifikační údaje

Sergey Viktorovich
CHEMEZOV

Datum narození:
20.8.1952

(Сергей Викторович
Чемезов)

Místo narození:
Čeremchovo

Odůvodnění

Sergej Čemezov je znám jako jeden z blíz
kých spolupracovníků prezidenta Putina
(oba působili v Drážďanech jako důstojníci
KGB) a je členem nejvyšší rady strany
Jednotné Rusko. Má prospěch ze svých
vazeb na ruského prezidenta tím, že získává
vysoké pozice ve státem kontrolovaných
firmách. Je předsedou koncernu Rostec,
největší ruské státem kontrolované obranné
a průmyslové korporace. Dceřiná společnost
koncernu Rostec, Technopromexport, na
základě rozhodnutí ruské vlády plánuje
vybudování energetických zařízení na
Krymu, čímž by se podpořila jeho integrace
do Ruské federace.

Datum
zařazení na
seznam

12.9.2014

Dále také společnost Rosoboronexport,
dceřiná společnost koncernu Rostec,
podporuje integraci krymských společností
působících v oblasti obrany do ruského
obranného průmyslu, čímž se konsoliduje
nezákonná anexe Krymu do Ruské federace.

119.

Alexander Mikhailovich
BABAKOV

Datum narození:
8.2.1963

(Aлександр Михай
лович Бабаков)

Místo narození:
Kišiněv

Poslanec Státní dumy, předseda Komise
Státní dumy pro právní ustanovení pro
vývoj vojensko-průmyslového komplexu
Ruské federace. Je předním členem strany
Jednotné Rusko a obchodníkem s význam
nými investicemi na Ukrajině a na Krymu.

12.9.2014

Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh
federálního ústavního zákona „o přijetí
Republiky Krym do Ruské federace a vytvo
ření nových federálních subjektů v rámci
Ruské federace – Republiky Krym a města
Sevastopol s federálním statusem“.

120.

Serhiy KOZYAKOV,
také znám jako Sergey
Kozyakov

(Сергей Козьяков)

Datum narození:
29.9.1982

Jako „vedoucí Ústřední volební komise 29.11.2014
v Luhansku“ nese odpovědnost za organi
zaci „voleb“ konaných dne 2. listopadu
2014 v tzv. „Luhanské lidové republice“.
Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými
právními předpisy a jako takové jsou nezá
konné.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním a organizováním nezákonných
„voleb“ aktivně podporuje činnosti a politiky
narušující územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další
destabilizaci situace na Ukrajině.
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121.

Oleg Konstantinovich
AKIMOV, také znám
jako Oleh AKIMOV

(Олег Константинович
Акимов)

Identifikační údaje

Datum narození:
15.9.1981

Místo narození:
Luhansk

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Zástupce
„Luhanského
hospodářského 29.11.2014
svazu“ v „Národní radě“ tzv. „Luhanské
lidové republiky“. Kandidoval ve „volbách“
konaných dne 2. listopadu 2014 na funkci
„hlavy“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.
Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými
právními předpisy a jako takové jsou nezá
konné.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním a oficiálním kandidováním
v nezákonných „volbách“ aktivně podporuje
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,
což přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN, také
známa jako Larysa
AYRAPETYAN, Larisa
AIRAPETYAN nebo
Larysa AIRAPETYAN

Datum narození:
21.2.1970

„Ministryně zdravotnictví“ tzv. „Luhanské 29.11.2014
lidové republiky“. Kandidovala ve „vol
bách“ konaných dne 2. listopadu 2014 na
funkci „hlavy“ tzv. „Luhanské lidové repu
bliky“.

Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými
právními předpisy a jako takové jsou nezá
konné.

(Лариса Леонидовна
Айрапетян)

Tím, že přijala výše uvedenou funkci,
a jejím vykonáváním a oficiálním kandido
váním v nezákonných „volbách“ aktivně
podporuje činnosti a politiky narušující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci
situace na Ukrajině.

123.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO, také
znám jako Yuriy SIVO
KONENKO, Yury
SIVOKONENKO, Yury
SYVOKONENKO

Datum narození:
7.8.1957

Místo narození:
Doněck

Poslanec „parlamentu“ tzv. „Doněcké lidové
republiky“, pracuje ve svazu veteránů
jednotek „Donbass Berkut“. Kandidoval ve
„volbách“ konaných dne 2. listopadu 2014
na funkci „hlavy“ tzv. „Doněcké lidové
republiky“. Tyto „volby“ jsou v rozporu
s ukrajinskými právními předpisy a jako
takové jsou nezákonné.

(Юрий Викторович
Сивоконенко)
Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním a oficiálním kandidováním
v nezákonných „volbách“ aktivně podporuje
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,
což přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

29.11.2014
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124.

Aleksandr Igorevich
KOFMAN, také znám
jako Oleksandr
KOFMAN
(Александр Игоревич
Кофман)

Identifikační údaje

Datum narození:
30.8.1977
Místo narození:
Makijivka (Doněcká
oblast)

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

„Ministr zahraničních věcí“ a „první místo 29.11.2014
předseda“ „parlamentu“ tzv. „Doněcké
lidové republiky“. Kandidoval v nezákon
ných „volbách“ konaných dne 2. listopadu
2014 na funkci „hlavy“ tzv. „Doněcké
lidové republiky“. Tyto „volby“ jsou
v rozporu s ukrajinskými právními předpisy
a jako takové jsou nezákonné.
Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním a oficiálním kandidováním
v nezákonných „volbách“ aktivně podporuje
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,
což přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

125.

126.

Datum narození:
23.2.1969

(Равиль Закариевич
Халиков)

Místo narození: obec
Belozere, Romoda
novská oblast, SSSR

Dmitry Aleksandrovich
SEMYONOV,

Datum narození:
3.2.1963

„Místopředseda vlády pro finance“ tzv.
„Luhanské lidové republiky“.

Dmitrii Aleksandrovich
SEMENOV

Místo narození:
Moskva

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což
přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

Datum narození:
29.8.1969

Bývalý „ministr obrany“ tzv. „Luhanské
lidové republiky“.

(Дмитрий Алексан
дрович Семенов)

127.

„První místopředseda vlády“ a bývalý
„generální prokurátor“ tzv. „Doněcké lidové
republiky“.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

Oleg BUGROV
(Олег Бугров)

29.11.2014

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což
přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

29.11.2014

29.11.2014

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což
přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

128.

Lesya LAPTEVA
(Леся Лаптева)

Bývalá „ministryně pro školství, vědu,
kulturu a náboženství“ tzv. „Luhanské
lidové republiky“.
Tím, že přijala výše uvedenou funkci,
a jejím vykonáváním aktivně podporuje
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,
což přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

29.11.2014
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129.

Identifikační údaje

Datum
zařazení na
seznam

Odůvodnění

Yevgeniy Eduardovich
MIKHAYLOV,

Datum narození:
17.3.1963

„Vedoucí úřadu pro vládní záležitosti“ tzv.
„Doněcké lidové republiky“.

také znám jako Yevhen
Eduardovych Mychaylov

Místo narození:
Archangelsk

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což
přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

Rok narození: 1961

„Ministr školství“ tzv. „Doněcké lidové
republiky“.

(Евгений Здуардович
Михайлов)

29.11.2014

▼M16

130.

Ihor Vladymyrovych
KOSTENOK

29.11.2014

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což
přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

(také znám jako Igor
Vladimirovich KOSTE
NOK)
Игорь Владимирович
Костенок

▼M14

131.

Člen „Národní rady“ tzv. Doněcké lidové
republiky.

Yevgeniy Vyacheslavo
vich ORLOV (také znám
jako Yevhen Vyachesla
vovych Orlov)

29.11.2014

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což
přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

Евгений Вячеславович
Орлов

▼M17

132.

Vladyslav Nykolayevych
DEYNEGO, také znám
jako Vladislav Nyko
layevich DEYNEGO

Datum narození:
12.3.1964

Pavel DREMOV, také
znám jako Batya,

Datum narození:
22.11.1976

(Павел Леонидович
ДРËМОВ),

Místo narození:
Stachanov

Pavlo Leonidovych
DRYOMOV
(Павло Леонщович
Дрьомов)

tzv.

29.11.2014

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což
přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

(Владислав Николаевич
Дейнего)

133.

„Místopředseda“
„Lidové
rady“
„Luhanské lidové republiky“.

Velitel „Prvního kozáckého pluku“, což je
ozbrojená separatistická skupina účastnící
se bojů na východní Ukrajině.
V této funkci aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což
přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

16.2.2015
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134.

136.

Velitel jednotky „Rusič“, což je ozbrojená
separatistická skupina účastnící se bojů na
východní Ukrajině.

Místo narození:
Petrohrad

V této funkci aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což
přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

Arseny PAVLOV, také
znám jako Motorola

Datum narození:
2.2.1983

(Apcений Сергеевич
ПAВЛОВ, také znám
jako Моторoла)

Místo narození:
Ukhta, Komi

Velitel „praporu Sparta“, což je ozbrojená
separatistická skupina účastnící se bojů na
východní Ukrajině.

Mikhail Sergeevich
TOLSTYKH, také znám
jako Givi

Datum narození:
19.7.1980

(Михаил Сергеевич
Толстых)

137.

Eduard Aleksandrovich
BASURIN
(Здуард Александрович
Басурин)

138.

Alexandr SHUBIN
(Александр Васильевич
Шубин)

Místo narození:
Ilovajsk

Datum narození:
27.6.1966 nebo
21.6.1966
Místo narození:
Doněck

Datum narození:
20.5.1972 nebo
30.5.1972
Místo narození:
Luhansk

139.

Datum
zařazení na
seznam

Odůvodnění

Datum narození:
30.4.1991 nebo
30.1.1991

Alexey MILCHAKOV,
také znám jako Fritz, Srb
(Алексей
МИЛЬЧАКОВ)

135.

Identifikační údaje

Sergey Anatolievich
LITVIN
(Сергей Анатольевич
Литвин)

Datum narození:
2.7.1973

16.2.2015

16.2.2015

V této funkci aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což
přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

Velitel „Somálského praporu“, což je ozbro
jená separatistická skupina účastnící se bojů
na východní Ukrajině.

16.2.2015

V této funkci aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což
přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

„Zástupce velitele“ ministerstva obrany tzv.
„Doněcké lidové republiky“.

16.2.2015

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což
přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

„Ministr spravedlnosti“ nezákonné
„Luhanské lidové republiky“.

tzv.

16.2.2015

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což
přispívá k další destabilizaci země.

„Místopředseda“
Rady
ministrů
„Luhanské lidové republiky“.

tzv.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což
přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

16.2.2015
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Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

▼M15
140.

Sergey IGNATOV

„Vrchní velitel“ lidové milice tzv. Luhanské
lidové republiky.

Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ

16.2.2015

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovannost a nezávislost Ukrajiny, což
přispívá k další destabilizaci situace v zemi.

▼M17
141.

Ekaterina FILIPPOVA
(Екатерина Владими
ровна Филиппова)

142.

Aleksandr TIMOFEEV
(Александр Тимофеев)

Datum narození:
20.11.1988

„Ministryně spravedlnosti“ tzv. „Doněcké
lidové republiky“.

16.2.2015

Místo narození: Kras Tím, že přijala výše uvedenou funkci,
noarmijsk
a jejím vykonáváním aktivně podporuje
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,
což přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.
Datum narození:
27.1.1974

„Ministr pro rozpočet“ tzv. „Doněcké lidové
republiky“.

16.2.2015

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což
přispívá k další destabilizaci země.
143.

Evgeny Vladimirovich
MANUILOV

Datum narození:
5.1.1967

(Евгений Владими
рович Мануйлов)

144.

Viktor YATSENKO
(Виктор Яценко)

„Ministr pro rozpočet“ tzv. „Luhanské
lidové republiky“.

16.2.2015

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což
přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.
Datum narození:
22.4.1985

„Ministr komunikací“ tzv. „Doněcké lidové
republiky“.

Místo narození:
Cherson

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což
přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

16.2.2015

▼M15
145.

Olga BESEDINA
Ольга Игорева
БЕСЕДИНА

„Ministryně pro hospodářský rozvoj
a obchod“ tzv. Luhanské lidové republiky.
Tím, že přijala výše uvedenou funkci,
a jejím vykonáváním aktivně podporuje
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovannost a nezávislost Ukra
jiny, což přispívá k další destabilizaci
situace na Ukrajině.

16.2.2015
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Identifikační údaje

Datum
zařazení na
seznam

Odůvodnění

▼M17

146.

Zaur ISMAILOV
(Заур Рауфович Исма
илов)

Datum narození:
25.7.1978 (nebo
23.3.1975)
Místo narození:
Krasny Luč, Voroši
lovgrad (Luhansk)

147.

148.

149.

Anatoly Ivanovich
ANTONOV

Datum narození:
15.5.1955

(Анатолий Иванович
Антонов)

Místo narození:
Omsk

Arkady Viktorovich
BAKHIN

Datum narození:
8.5.1956

(Аркадий Викторович
Бахин)

Místo narození:
Kaunas, Litva

Andrei Valeryevich
KARTAPOLOV

Datum narození:
9.11.1963

(Андрей Валерьевич
Картaпoлoв)

Místo narození: NDR

„Generální prokurátor“
lidové republiky“.

tzv.

„Luhanské

16.2.2015

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což
přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

Náměstek ministra obrany; v této funkci se
podílí na podpoře rozmisťování ruských
jednotek na Ukrajině.

16.2.2015

Podle stávající struktury ruského minister
stva obrany se v této funkci podílí na vytvá
ření a provádění politiky ruské vlády. Tyto
politiky ohrožují územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny.

První náměstek ministra obrany; v této
funkci se podílí na podpoře rozmisťování
ruských jednotek na Ukrajině.

16.2.2015

Podle stávající struktury ruského minister
stva obrany se v této funkci podílí na vytvá
ření a provádění politiky ruské vlády. Tyto
politiky ohrožují územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny.

Ředitel hlavního útvaru operací a zástupce
náčelníka generálního štábu ozbrojených sil
Ruské federace. V obou funkcích se aktivně
podílí na přípravě a provádění vojenské
kampaně ruských sil na Ukrajině.

16.2.2015

V souladu s uvedenými činnostmi generál
ního štábu se operačním velením ozbroje
ných sil aktivně podílí na vytváření
a provádění politiky ruské vlády, která ohro
žuje územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny.

150.

Iosif (Joseph) Davydo
vich KOBZON

Datum narození:
11.9.1937

(Иосиф Дaвьιдoвич
Кобзон)

Místo narození:
Časov Jar, Ukrajina

Poslanec Státní dumy.
Navštívil tzv. „Doněckou lidovou repu
bliku“ a během návštěvy učinil prohlášení
na podporu separatistů. Byl rovněž
jmenován honorárním konzulem tzv.
„Doněcké lidové republiky“ v Ruské fede
raci.
Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh
federálního ústavního zákona „o přijetí
Republiky Krym do Ruské federace a vytvo
ření nových federálních subjektů v rámci
Ruské federace – Republiky Krym a města
Sevastopol s federálním statusem“.

16.2.2015

2014R0269 — CS — 16.09.2015 — 008.001 — 38
▼M17
Jméno (angl. přepis)

151.

Identifikační údaje

Odůvodnění

Valery Fedorovich
RASHKIN

Datum narození:
14.3.1955

První místopředseda výboru Státní dumy pro
etnické otázky.

(Валерий Фëдoрoвич
Рашкин)

Místo narození:
Žilino, Kalinin
gradská oblast

Je zakladatelem občanského hnutí „Krasnaja
Moskva – Red Moscow Patriotic Front
Aid“, která organizovala veřejné demon
strace na podporu separatistů, čímž
podpořila politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh
federálního ústavního zákona „o přijetí
Republiky Krym do Ruské federace a vytvo
ření nových federálních subjektů v rámci
Ruské federace – Republiky Krym a města
Sevastopol s federálním statusem“.

Datum
zařazení na
seznam

16.2.2015

▼M4
▼C1
Subjekty

▼B
Jméno (angl. přepis)

Datum
zařazení na
seznam

Identifikační údaje

Odůvodnění

Prospekt Kirova/per.
Sovarkomovskji 52/1
Simferopol, Krym

Dne 17. března 2014 přijal „Krymský parla
ment“ usnesení vyhlašující vyvlastnění
majetku patřícímu podniku Chernomornef
tegaz jménem „Krymské republiky“; tento
podnik je tedy ve skutečnosti konfiskován
krymskými „orgány“.

12.5.2014

98107, Krym,
Feodosiya, Geologi
cheskaya s. 2

12.5.2014

Společnost zajišťující
překládku ropy
a ropných produktů.

Dne 17. března 2014 přijal „Krymský parla
ment“ usnesení vyhlašující vyvlastnění
majetku patřícímu podniku Feodosia
jménem „Krymské republiky“; tento podnik
je tedy ve skutečnosti konfiskován krym
skými „orgány“.

Takzvaná „Lugansk
People's Republic“
(„Luganská lidová
republika“)

Oficiální internetové
stránky:

Takzvaná „Luganská lidová republika“ byla
založena dne 27. dubna 2014.

25.7.2014

http://luganskonline.info

„Луганская народная
республика“

Telefonní číslo:

Je odpovědná za uspořádání nezákonného
referenda dne 11. května 2014. Vyhlášení
nezávislosti bylo provedeno dne 12. května
2014.

▼M5
1.

PJSC Chernomornef
tegaz
také znám jako Chorno
mornaftogaz

2.

Feodosia
také znám jako Feodos
syskoje predprijatije po
obespetscheniju nefte
produktami

▼M8
3.

„Luganskaya narodnaya
respublika“

+38-099-160-74-14

Dne 22. května 2014 takzvaná „Doněcká
lidová republika“ a takzvaná „Luganská
lidová republika“ vytvořily takzvaný „Fede
rální stát Nové Rusko“.
To představuje porušení ukrajinského ústav
ního práva, a tudíž i mezinárodního práva,
čímž narušuje územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny.
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Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Rovněž je zapojena do náboru osob do
separatistické
„Armády
jihovýchodu“
a dalších nezákonných ozbrojených separa
tistických skupin, čímž narušuje stabilitu
nebo bezpečnost Ukrajiny.

4.

Takzvaná „Donetsk
People's Republic“
(„Doněcká lidová repub
lika“)„Донецкая наро
дная республика“

Oficiální informace
včetně Ústavy
Doněcké lidové repu
bliky a složení
Nejvyšší rady:

„Donétskaya naródnaya
respúblika“

http://dnr-news.com/
Sociální média:
https://twitter.com/
dnrpress
http://vk.com/dnrnews

Takzvaná „Doněcká lidová republika“ byla
vyhlášena dne 7. dubna 2014.

25.7.2014

Je odpovědná za uspořádání nezákonného
referenda dne 11. května 2014. Vyhlášení
nezávislosti bylo provedeno dne 12. května
2014.
Dne 24. května 2014 takzvaná „Doněcká
lidová republika“ a takzvaná „Luganská
lidová republika“ podepsaly dohodu o vytvo
ření takzvaného „Federálního státu Nové
Rusko“.
To představuje porušení ukrajinského ústav
ního práva, a tudíž i mezinárodního práva,
čímž narušuje územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny.
Rovněž je zapojena do náboru osob do
nezákonných ozbrojených separatistických
skupin, čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpeč
nost Ukrajiny.

5.

Takzvaný „Federal State
of Novorossiya“ („Fede
rální stát Nové Rusko“)
„Федеративное госу
дарство Новороссия“

Oficiální tiskové
zprávy:
http://novorossia.su/
official

International Union of
Public Associations
„Great Don Army“
(Mezinárodní svaz veřej
ných sdružení „Velká
donská armáda“)

Oficiální internetové
stránky:

Международный Союз
Общественных Объед
инений

+7-8-908-178-65-57

„Всевеликое Войско
Донское“

25.7.2014

To představuje porušení ukrajinského ústav
ního práva, a tudíž i mezinárodního práva,
čímž ohrožuje územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny.

„Federativnoye Gosudar
stvo Novorossiya“

6.

Dne 24. května 2014 takzvaná „Doněcká
lidová republika“ a takzvaná „Luganská
lidová republika“ podepsaly dohodu o vytvo
ření neuznaného takzvaného „Federálního
státu Nové Rusko“.

http://vvd2003.
narod.ru/
Telefonní číslo:
Sociální média:
Cossack National
Guard (Kozácká
národní garda)
http://vk.com/
kazak_nac_guard
Adresa: 346465
Rusko Rostov Region
(Rostovská oblast).
October (C) District.
St Zaplavskaya. Str
Shosseynaya 1

„Velká donská armáda“ zřídila „Kozáckou
národní gardu“, odpovědnou za boj proti
ukrajinským vládním silám na východní
Ukrajině, čímž narušuje územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a ohro
žuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.
Má vazby na Nikolaye KOZITSYNA, jenž
je velitelem kozáckých sil a je odpovědný
za velení separatistům na východě Ukrajiny
bojujícím proti ukrajinským vládním silám.-

25.7.2014
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Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

7.

„Sobol“
„СОБОЛЬ“

Oficiální internetové
stránky:
http://soboli.net
Sociální média:
http://vk.com/
sobolipress
Telefonní číslo:
(0652) 60-23-93.
Email: Soboli
Press@gmail.com
Adresa:
Crimea (Krym),
Simferopol, str. Kiev,
4 (area bus station
„Central“).

Radikální polovojenská organizace, odpo
vědná za otevřenou podporu použití síly
k ukončení ukrajinské kontroly nad
Krymem, čímž narušuje územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
Odpovědná za výcvik separatistů pro boj
proti ukrajinským vládním silám na východě
Ukrajiny, čímž ohrožuje stabilitu nebo
bezpečnost Ukrajiny.

25.7.2014

8.

Takzvaná „Lugansk
Guard“ („Luganská
garda“)
„Луганская гвардия“

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

Milice domobrany v Lugansku, odpovědné
za výcvik separatistů pro boj proti ukrajin
ským vládním silám na východě Ukrajiny,
čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost
Ukrajiny.
Má vazby na Germana PROPOKIVA, aktiv
ního vůdce odpovědného za účast na obsa
zení budovy oblastní kanceláře Ukrajinské
bezpečnostní služby v Lugansku; z obsazené
budovy
pořídil
viedozáznam
určený
prezidentu Putinovi a Rusku.

25.7.2014

9.

Takzvaná „Army of the
Southeast“ („Armáda
jihovýchodu“)
„Армии Юго-Востока“

Nábor:
http://luganskonline.info/statements

Nezákonná ozbrojená separatistická skupina,
považovaná za jednu z nejdůležitějších na
východní Ukrajině.
Odpovědná za obsazení budovy Bezpeč
nostní služby v Luganské oblasti. Důstojník
ve výslužbě.
Má vazby na Valeriye BOLOTOVA, jenž je
uveden na seznamu jako jeden z vůdců
skupiny.
Má vazby na Vasyla NIKITINA, odpověd
ného za separatistické „vládní“ činnosti
takzvané „vlády Luganské lidové republi
ky“.

25.7.2014

Nezákonná ozbrojená separatistická skupina
odpovědná za boj proti ukrajinským
vládním silám na východě Ukrajiny, čímž
ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.
Militantní skupina začátkem dubna roku
2014 mj. ovládla několik vládních budov
na východní Ukrajině, čímž narušila územní
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny.
Její bývalý vůdce Pavel
Gubarev je odpovědný za převzetí regi
onální vládní budovy v Doněcku prorus
kými silami a prohlásil se za „lidového
gubernátora“.

25.7.2014

Sociální média:
http://vk.com/
lugansksbu

10.

Takzvané „Donbass
People's Militia“ („Don
baské lidové milice“)
„Нарóдное ополчéние
Донбáсса“

Sociální média:
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
E-mail: voenkom.
dnr@mail.ru
mobilisation@
novorossia.co
Telefon pro dobro
volníky v Rusku:
+7 (926) 428-99-51
+7 (967) 171-27-09
nebo e-mail
novoross24@mail.ru
Adresa: Donetsk
(Doněck). Prospect
Zasyadko.13

2014R0269 — CS — 16.09.2015 — 008.001 — 41
▼M8
Jméno (angl. přepis)

11.

Identifikační údaje

„Vostok battalion“ („Ba Sociální média:
talion Vostok“)
http://vk.com/
„батальоны Восток“
patriotic_forces_of_
donbas

Odůvodnění

Nezákonná ozbrojená separatistická skupina,
považovaná za jednu z nejdůležitějších na
východní Ukrajině.

Datum
zařazení na
seznam

25.7.2014

Odpovědná za boj proti ukrajinským
vládním silám na východní Ukrajině, čímž
ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.
Pokusila se obsadit letiště v Doněcku.

12.

Státní trajektová společ
nost „Kerch ferry“
Государственная
судоходная компания
„Керченская паромная
переправа“
Gosudarstvenoye pred
priyatiye
Kerchenskaya parom
naya pereprava

13.

Státní podnik
„Sevastopol commercial
seaport“
Государственное
предприятие „Севасто
польский морской
торговый порт“

Vlastnictví subjektu
bylo
převedeno
v rozporu s ukrajinským právem. „Krymský
parlament“ přijal dne 17.3.2014 usnesení
(Автономная Респу č. 1757-6/14 „o znárodnění některých
společností patřících ukrajinským minister
блика Крым, г.
Керчь, ул. Целимбе stvům infrastruktury či zemědělství“ a „před
sednictvo Krymského parlamentu“ přijalo
рная, 16)
dne 24.3.2014 rozhodnutí č. 1802-6/14 „o
státní trajektové společnosti Kerch Ferry“,
kód: 14333981
jež prohlašují, že majetek státní trajektové
společnosti „Kerch Ferry“ je jménem
„Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské
„orgány“ tak tuto společnost fakticky
zkonfiskovaly.

25.7.2014

3 Place Nakhimova,
99011 Sevastopol

Vlastnictví subjektu
bylo
převedeno
v rozporu s ukrajinským právem. „Krymský
parlament“ přijal dne 17.3.2014 usnesení
č. 1757-6/14 „o znárodnění některých
společností patřících ukrajinským minister
stvům infrastruktury či zemědělství“, jež
prohlašuje, že majetek státního podniku
„Sevastopol commercial seaport“ je jménem
„Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské
„orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfis
kovaly. Z hlediska objemu obchodu se jedná
o největší obchodní přístav na Krymu.

25.7.2014

Vlastnictví subjektu
bylo
převedeno
v rozporu s ukrajinským právem. „Krymský
parlament“ přijal dne 17.3.2014 usnesení
č. 1757-6/14 „o znárodnění některých
společností patřících ukrajinským minister
stvům infrastruktury či zemědělství“ a dne
26.3.2014 usnesení č. 1865-6/14 „o státním
podniku ‚Crimean Sea Ports‘“ („О Госу
дарственном предприятии ‚Крымские
морские порты‘“), jež prohlašují, že
majetek státního podniku „Kerch Commer
cial Seaport“ je jménem „Republiky Krym“
vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento
podnik fakticky zkonfiskovaly. Z hlediska
objemu obchodu se jedná o druhý největší
obchodní přístav na Krymu.

25.7.2014

16 Tselibernaya
Street, 98307 Kerch

(99011, г. Севасто
поль, пл. Нахимова,
3)
kód: 01125548

Gosudarstvenoye pred
priyatiye
Sevastopolski morskoy
torgovy port

14.

Státní podnik „Kerch
commercial sea port“
Государственное
предприятие „Керчен
ский морской торговый
порт“
Gosudarstvenoye pred
priyatiye
Kerchenski morskoy
torgovy port

28 Kirova Str.,
98312, Kerch, Auto
nomous Republic of
Crimea (Autonomní
republika Krym),
(98312, Автономная
Республика Крым, г.
Керчь, ул. Кирова,
28)
Kód: 01125554
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Identifikační údaje

Odůvodnění

Státní podnik Universal
-Avia

5, Aeroflotskaya
street, 95024 Simfe
ropol

Vlastnictví subjektu
bylo
převedeno
v rozporu s ukrajinským právem. „Předsed
nictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne
24.3.2014 rozhodnutí č. 1794-6/14 „o
státním podniku ‚Gosudarstvenoye predpri
yatiye Universal-Avia‘“ („О Государс
твенном
предприятии
‚УниверсалАвиа‘)“, jež prohlašuje, že majetek státního
podniku „Universal-Avia“ je jménem
„Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské
„orgány“ tak tento podnik fakticky
zkonfiskovaly.

25.7.2014

Vlastnictví subjektu
bylo
převedeno
v rozporu s ukrajinským právem. „Předsed
nictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne
21. března rozhodnutí č. 1767-6/14 „o otáz
kách týkajících se zřízení Sdružení sanatorií
a rekreačních středisek“, jež prohlašuje, že
majetek rekreačního střediska „Nizhnyaya
Oreanda“ je jménem „Republiky Krym“
vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento
podnik fakticky zkonfiskovaly.

25.7.2014

Vlastnictví subjektu
bylo
převedeno
v rozporu s ukrajinským právem. „Předsed
nictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne
9. dubna rozhodnutí č. 1991-6/14 „o
změně usnesení státní rady Republiky
Krym“ č. 1836-6/14 ze dne 26. března
2014 „o znárodnění majetku podniků, insti
tucí a organizací zemědělsko-průmyslového
komplexu nacházejících se na území Repu
bliky Krym“, jež prohlašuje, že majetek
podniku „Azovsky likerovodochny zavod“
je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn.
Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky
zkonfiskovaly.

25.7.2014

Vlastnictví subjektu
bylo
převedeno
v rozporu s ukrajinským právem. „Předsed
nictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne
9. dubna rozhodnutí č. 1991-6/14 „o
změně usnesení státní rady Republiky
Krym“ č. 1836-6/14 ze dne 26. března
2014 „o znárodnění majetku podniků, insti
tucí a organizací zemědělsko-průmyslového
komplexu nacházejících se na území Repu
bliky Krym“, jež prohlašuje, že majetek stát
ního koncernu „National Association of
producers ‚Massandra‘“ je jménem „Repu
bliky Krym vyvlastněn“. Krymské „orgány“
tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly.

25.7.2014

Государственном
предприятии
„Универсал-Авиа“

(Аэрофлотская
улица, 5, Симферо
поль г.)

Gosudarstvenoye pred
priyatiye
„Universal-Avia“

16.

Rekreační středisko
„Nizhnyaya Oreanda“
Санаторий „Нижняя
Ореанда“

17.

Krymský podnik „Azov
distillery plant“
Крымское республик
анское предприятие
„Азовский ликеро
водочный Завод“
Azovsky likerovodochny
zavod

Resort „Nizhnyaya
Oreanda“, 08655,
Yalta (Jalta), Oreanda
(08655, г.Ялта, пгт.
Ореанда, Санаторий
„Нижняя Ореанда“)

40 Zeleznodorozh
naya str., 96178 town
of Azov, Jankoysky
district
Джанкойский район,
пгт Азовское, ул.
Железнодорожная,
40)
kód: 01271681

18.

Datum
zařazení na
seznam

Jméno (angl. přepis)

Státní koncern „National
Association of producers
‚Massandra‘“ („Národní
sdružení producentů
‚Massandra‘“)
Национальное произв
одственно-аграрное
объединение „Масс
андра“
Nacionalnoye proizvod
stvenno agrarnoye obye
dinenye Massandra

6, str. Mira,
Massandra 98600 city
of Yalta (Jalta)
(98600, г. Ялта, пгт
Массандра, ул.
Мира, д. 6)
kód: 00411890
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Identifikační údaje

Odůvodnění

„State enterprise Maga
rach of the national
institute of wine“
(„Státní podnik Maga
rach Národního vinař
ského institutu“)

9 Chapayeva str.,
98433 Vilino, Bakh
chisarayski district,

Vlastnictví subjektu
bylo
převedeno
v rozporu s ukrajinským právem. „Předsed
nictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne
9. dubna rozhodnutí č. 1991-6/14 „o
změně usnesení státní rady Republiky
Krym“ č. 1836-6/14 ze dne 26. března
2014 „o znárodnění majetku podniků, insti
tucí a organizací zemědělsko-průmyslového
komplexu nacházejících se na území Repu
bliky Krym“, jež prohlašuje, že majetek stát
ního podniku „Gosudarstvenoye predpriya
tiye ‚Agrofirma Magarach‘ nacionalnogo
instituta vinograda i vina ‚Magarach‘“ je
jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn.
Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky
zkonfiskovaly.

25.7.2014

Vlastnictví subjektu
bylo
převedeno
v rozporu s ukrajinským právem. „Předsed
nictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne
9. dubna rozhodnutí č. 1991-6/14 „o
změně usnesení státní rady Republiky
Krym“ č. 1836-6/14 ze dne 26. března
2014 „o znárodnění majetku podniků, insti
tucí a organizací zemědělsko-průmyslového
komplexu nacházejících se na území Repu
bliky Krym“, jež prohlašuje, že majetek stát
ního podniku „Zavod shampanskykh vin
Novy Svet“ je jménem „Republiky Krym“
vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento
podnik fakticky zkonfiskovaly.

25.7.2014

Almaz-Antei je společnost vlastněná ruským
státem. Vyrábí protiletadlové zbraně, včetně
raket země-vzduch, jež dodává ruské
armádě. Ruské orgány dodávají těžkou
vojenskou techniku separatistům na východě
Ukrajiny, což přispívá k destabilizaci Ukra
jiny. Separatisté tyto zbraně používají i k
sestřelování
letadel.
Společnost
Almaz-Antei tak jako státem vlastněná
společnost přispívá k destabilizaci Ukrajiny.

30.7.2014

Společnost Dobrolet je dceřinou společností
letecké společnosti vlastněné ruským státem.
Od nezákonné anexe Krymu byla společnost
Dobrolet doposud výhradním provozova
telem letů mezi Moskvou a Simferopolem.
Usnadňuje tak integraci nezákonně anekto
vané Autonomní republiky Krym do Ruské
federace a narušuje svrchovanost a územní
celistvost Ukrajiny.

30.7.2014

Государственное
предприятие Агро
фирма „Магарач“
Национального инсти
тута винограда и вина
„Магарач“

(98433, Автономная
Республика Крым,
Бахчисарайский
район, с. Вилино,
ул. Чапаева, д. 9)
Kód: 31332064

Gosudarstvenoye pred
priyatiye „Agrofirma
Magarach“ nacionalnogo
instituta vinograda i vina
„Magarach“
20.

Datum
zařazení na
seznam

Jméno (angl. přepis)

Státní podnik „Factory
of sparkling wine Novy
Svet“ („Výrobní závod
pro šumivé víno Novy
Svet“)
Государственное
предприятиеЗавод
шампанских вин
„Новый свет“

1 Shalyapina str.,
98032 Sudak, Novy
Svet
(98032, г. Судак, пгт
Новый Свет, ул.
Шаляпина, д. 1)
Kód: 00412665

Gosudarstvenoye pred
priyatiye „Zavod sham
panskykh vin Novy
Svet“

▼M10
21.

22.

JOINT-STOCK
COMPANY CONCERN
ALMAZ-ANTEY
(rovněž známá jako
ALMAZ-ANTEY
CORP; rovněž známá
jako ALMAZ-ANTEY
DEFENSE CORPORA
TION; rovněž známá
jako ALMAZ-ANTEY
JSC)

41 ul.Vereiskaya,
Moscow (Moskva)
121471, Rusko;

DOBROLET (rovněž
známá jako DOBRO
LYOT)

Kód letecké společ
nosti: QD

Добролет/Добролёт

internetová stránka:
almaz-antey.ru;
e-mail: antey@almazantey.ru

International High
way, House 31, buil
ding 1, 141411
Moscow
141411, Москва
r (Moskva), Межд
ународное ш, дом
31, строение 1
internetová stránka:
www.dobrolet.com
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23.

RUSSIAN NATIONAL
COMMERCIAL BANK

Identifikační údaje

Licence č. 1354
udělená centrální
bankou Ruska,
ul. Krasnoproletar
skaya 9/5, 127 030
(Moscow) Moskva,
Ruská federace

Odůvodnění

Po nezákonné anexi Krymu je banka
Russian
National
Commercial
Bank (RNCB) plně vlastněna takzvanou
„Republikou Krym“. Před anexí tato banka
nebyla na Krymu zastoupena, nyní se však
stala jedním z hlavních subjektů na trhu.
Koupí nebo převzetím poboček bank, které
se z Krymu stahovaly, banka RNCB mate
riálně a finančně podporovala činnosti ruské
vlády za účelem integrace Krymu do Ruské
federace, a tím narušovala územní celistvost
Ukrajiny.

Datum
zařazení na
seznam

30.7.2014

▼M14

24.

Donetsk Republic
(Doněcká republika)
(veřejná organizace)
Донецкая республика

Veřejná „organizace“, která nominovala 29.11.2014
kandidáty do tzv. voleb v tzv. Doněcké
lidové republice konaných dne 2. listopadu
2014. Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajin
skými právními předpisy a jako takové jsou
nezákonné.
Oficiální účast v těchto nezákonných „vol
bách“ je aktivní podporou činností a politik
narušujících celistvost, svrchovannost a nezá
vislost Ukrajiny, což přispívá k další desta
bilizaci situace na Ukrajině. V čele této
organizace stojí Alexander ZAKHAR
CHENKO,
zakladatelem
je
Andriy
PURGIN.

25.

Peace to Luhansk
Region (angl. přepis
ruského názvu: Mir
Luganschine) (Mír
Luhansku)
Мир Луганщине

Veřejná „organizace“, která nominovala 29.11.2014
kandidáty do tzv. voleb v tzv. Luhanské
lidové republice konaných dne 2. listopadu
2014. Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajin
skými právními předpisy a jako takové jsou
nezákonné.
Oficiální účast v těchto nezákonných „vol
bách“ je aktivní podporou činností a politik
narušujících územní celistvost, svrchovan
nost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá
k další destabilizaci situace na Ukrajině.
V čele této organizace stojí Igor PLOTNIT
SKY.

26.

Free Donbass (také pod
názvem „Free Donbas“,
„Svobodny Donbass“)
(Svobodný Donbas)
Свободный Донбасс

Veřejná „organizace“, která nominovala 29.11.2014
kandidáty do tzv. voleb v tzv. Doněcké
lidové republice konaných dne 2. listopadu
2014. Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajin
skými právními předpisy a jako takové jsou
nezákonné.
Oficiální účast v těchto nezákonných „vol
bách“ je aktivní podporou činností a politik
narušujících územní celistvost, svrchovan
nost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá
k další destabilizaci situace na Ukrajině.
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27.

People's Union (Narodny
Soyuz) (Národní svaz)
Народный союз

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Veřejná „organizace“, která nominovala 29.11.2014
kandidáty do tzv. voleb v tzv. Luhanské
lidové republice konaných dne 2. listopadu
2014. Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajin
skými právními předpisy a jako takové jsou
nezákonné.
Oficiální účast v těchto nezákonných „vol
bách“ je aktivní podporou činností a politik
narušujících územní celistvost, svrchovan
nost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá
k další destabilizaci situace na Ukrajině.

28.

Luhansk Economic
Union (Luganskiy
Ekonomicheskiy Soyuz)
(Luhanský hospodářský
svaz)

„Lidová organizace“, která nominovala
kandidáty do tzv. voleb v tzv. Luhanské
lidové republice konaných dne 2. listopadu
2014; jako kandidáta na funkci „hlavy“ tzv.
Luhanské lidové republiky nominovala
Olega AKIMOVA. Tyto „volby“ jsou
v rozporu s ukrajinskými právními předpisy
a jako takové jsou nezákonné.

29.11.2014

Oficiální účast v těchto nezákonných „vol
bách“ je aktivní podporou činností a politik
narušujících územní celistvost, svrchovan
nost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá
k další destabilizaci situace na Ukrajině.

▼M15

29.

Kozácká národní garda
Казачья Национальная
Гвардия

Ozbrojená separatistická skupina, která
aktivně podporuje činnosti narušující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci
situace na Ukrajině.

16.2.2015

Velí jí Nikolay KOZITSYN, který je uveden
na seznamu, a proto je s ním spojována.

30.

Prapor Sparta
Батальон „Спарта“

Ozbrojená separatistická skupina, která
aktivně podporuje činnosti narušující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci
situace na Ukrajině.

16.2.2015

Velí jí Arseny PAVLOV, který je uveden na
seznamu, a proto je s ním spojována.

31.

Somálský prapor
Батальон „Сомали“

Ozbrojená separatistická skupina, která
aktivně podporuje činnosti narušující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci
situace na Ukrajině.
Velí jí Mikhail TOLSTYKH, také znám
jako Givi, který je uveden na seznamu,
a proto je s ním spojována.

16.2.2015
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32.

Identifikační údaje

Prapor Zarya
Батальон „Заря“

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Ozbrojená separatistická skupina, která
aktivně podporuje činnosti narušující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci
situace na Ukrajině.

16.2.2015

Ozbrojená separatistická skupina, která
aktivně podporovala akce narušující územní
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny a dále destabilizovala Ukrajinu.

16.2.2015

Ozbrojená separatistická skupina, která
aktivně podporuje činnosti narušující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci
situace na Ukrajině.

16.2.2015

Ozbrojená separatistická skupina, která
aktivně podporuje činnosti narušující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci
situace na Ukrajině.

16.2.2015

Ozbrojená separatistická skupina, která
aktivně podporuje činnosti narušující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci
situace na Ukrajině.

16.2.2015

Veřejné hnutí Novorossiya/Novorusko bylo
založeno v listopadu 2014 v Rusku a vede
jej ruský důstojník Igor Strelkov (identifi
kován jako zaměstnanec hlavního zpravo
dajského ředitelství generálního štábu ozbro
jených sil Ruské federace (GRU)).

16.2.2015

▼M17
33.

Prizrak brigade
(Бригада „Призрак“)

▼M15
34.

35.

Prapor Oplot

Social media:

Батальон „Оплот“

http://vk.com/
oplot_info

Prapor Kalmius
Батальон „Кальмиус“

36.

Prapor Smrt
Батальон „Смерть“

37.

Veřejné hnutí NOVO
ROSSIYA (Novorusko)
Движение Новороссия

V souladu s jeho deklarovanými cíli, se
zaměřuje na poskytování všestranné účinné
pomoci hnutí Novorossiya, včetně napomá
hání milicím bojujícím na východní Ukra
jině, čímž podporuje politiky narušující
územní celistvost, svrchovannost a nezávi
slost Ukrajiny.
Je spojováno s osobou zařazenou na seznam
z důvodu narušování územní celistvosti
Ukrajiny.
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PŘÍLOHA II
Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech a adresa pro
účely oznamování Evropské komisi
BELGIE
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULHARSKO
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
ČESKÁ REPUBLIKA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DÁNSKO
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
NĚMECKO
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/
aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONSKO
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRSKO
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
ŘECKO
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ŠPANĚLSKO
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/
GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20
COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCIE
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
CHORVATSKO
http://www.mvep.hr/sankcije
ITÁLIE
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
KYPR
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LOTYŠSKO
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITVA
http://www.urm.lt/sanctions
LUCEMBURSKO
http://www.mae.lu/sanctions
MAĎARSKO
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_
szankciok/
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MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
NIZOZEMSKO
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
RAKOUSKO
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLSKO
http://www.msz.gov.pl
PORTUGALSKO
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/
quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
RUMUNSKO
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVINSKO
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_
politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVENSKO
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINSKO
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
ŠVÉDSKO
http://www.ud.se/sanktioner
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Adresa Evropské komise pro účely oznamování:
European Commission
Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
EEAS 02/309
B-1049 Brussels
Belgie
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

