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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/388
ze dne 12. března 2018,
kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 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,
s ohledem na 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 (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 a 3
uvedeného nařízení,
s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Na základě přezkumu provedeného Radou by měly být změněny údaje týkající se některých osob a subjektů
uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 12. března 2018.
Za Radu
předseda
E. KARANIKOLOV

(1) Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.
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PŘÍLOHA

Položky týkající se níže uvedených osob a subjektů, uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014, se nahrazují těmito
položkami:
Osoby:

Jméno

„3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV (Рустам
Ильмирович
ТЕМИРГАЛИЕВ)
Rustam Ilmyrovych

Identifikační údaje

Datum narození:
15.8.1976
Místo narození:
Ulan-Ude, Burjatská
ASSR (Ruská SFSR)

TEMIRHALIIEV (Рустам
Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Odůvodnění

Coby bývalý místopředseda vlády Krymu sehrál Tě
mirgalijev důležitou úlohu v souvislosti s rozhodnu
tími, jež přijala „Nejvyšší rada“ ohledně „referenda“
proti územní celistvosti Ukrajiny konaného 16. břez
na 2014. Aktivně se zasazoval o připojení Krymu
k Ruské federaci.

Datum zařazení
na seznam

17.3.2014

Dne 11. června 2014 odstoupil z úřadu „prvního
místopředsedy vlády“ tzv. Republiky Krym. V sou
časné době je generálním ředitelem společnosti, která
řídí Rusko-čínský investiční fond pro regionální roz
voj.
Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo
politiky.

6.

Pyotr Anatoliyovych
ZIMA

(Пётр Анатольевич
ЗИМА)
Petro Anatoliyovych
ZYMA

(Петро Анатолiйович
ЗИМА)

9.

Viktor Alekseevich
OZEROV

(Виктор Алексеевич
ОЗЕРОВ)

Datum narození:
18.1.1970 nebo
29.3.1965
Místo narození:
Artemivsk (Артемовск)
(v roce 2016
přejmenován zpět na
Bachmut/Бахмут),
Doněcká oblast,
Ukrajina

Datum narození:
5.1.1958

„Premiér“ Aksjonov jmenoval Zimu dne 3. března
2014 novým ředitelem Ukrajinské bezpečnostní
služby (SBU) na Krymu a Zima toto jmenování při
jal. Předal Ruské zpravodajské službě (FSB) důležité
informace, včetně databáze. Jednalo se mimo jiné
o informace o proevropských aktivistech z Majdanu
a obráncích lidských práv na Krymu. Sehrál důleži
tou úlohu v souvislosti s bráněním orgánům Ukra
jiny v kontrole nad krymským územím. Dne
11. března 2014 oznámili bývalí důstojníci Ukrajin
ské bezpečnostní služby na Krymu vytvoření nezávi
slé Krymské bezpečnostní služby.

17.3.2014

Bývalý předseda Bezpečnostního a obranného vý
boru Rady federace Ruské federace.

17.3.2014

Místo narození: Abakan, Ozerov dne 1. března 2014 v Radě federace jménem
Chakasie
Bezpečnostního a obranného výboru Rady federace
veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil
na Ukrajině.
V červenci 2017 z funkce předsedy Bezpečnostního
a obranného výboru odstoupil. Je nadále členem
Rady federace a Výboru pro vnitřní regulaci a parla
mentní záležitosti.
Výnosem č. 372-SF byl Ozerov dne 10. října 2017
jmenován členem dočasné komise Rady federace pro
ochranu státní svrchovanosti a zabránění vměšování
do vnitřních záležitostí Ruské federace.

13.3.2018
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Jméno

14.

Aleksandr Borisovich
TOTOONOV

(Александр Борисович
ТОТООНОВ)

Úřední věstník Evropské unie

Identifikační údaje

Datum narození:
3.4.1957
Místo narození:
Ordžonikidze, Severní
Osetie

L 69/13

Odůvodnění

Bývalý člen Výboru pro mezinárodní záležitosti při
Radě federace Ruské federace. Jeho povinnosti člena
Rady Ruské federace skončily v září 2017.

Datum zařazení
na seznam

17.3.2014

V současné době je poslancem parlamentu v Severní
Osetii.
Totoonov dne 1. března 2014 v Radě federace ve
řejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na
Ukrajině.

28.

Valery Vladimirovich
KULIKOV

(Валерий Владимирович
КУЛИКОВ)

31.

Valery Kirillovich
MEDVEDEV

(Валерий Кириллович
МЕДВЕДЕВ)
Valeriy Kyrylovych

Datum narození:
1.9.1956

Bývalý zástupce velitele černomořské námořní flo
tily, kontradmirál.

Místo narození:
Záporoží, Ukrajinská
SSR

Zodpovědný za velení ruským ozbrojeným silám při
okupaci svrchovaného ukrajinského území.

Datum narození:
21.8.1946
Místo narození:
Šmakovka, Přímořský
kraj

21.3.2014

Na základě výnosu prezidenta Ruské federace byl
dne 26. září 2017 z této funkce odvolán a propuštěn
z vojenské služby.

Bývalý předseda sevastopolské volební komise (do
26. května 2017). Odpovědný za organizaci krym
ského „referenda“. Podle ruského systému odpovědný
za podpis výsledků „referenda“.

21.3.2014

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

21.3.2014

MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович
МЕДВЕДЄВ)

33.

Elena Borisovna
MIZULINA (rozená
DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна
МИЗУЛИНА (rozená
ДМИТРИЕВА))

51.

Vladimir Nikolaevich
PLIGIN

(Владимир Николаевич
ПЛИГИН)

Datum narození:
9.12.1954
Místo narození: Buj,
Kostromská oblast

Od září 2015 členka Rady federace za Omskou ob
last. V současné době je místopředsedkyní Výboru
Rady federace pro ústavní právo a budování státu.

Datum narození:
19.5.1960
Místo narození:
Ignatovo, Vologdská
oblast, SSSR.

Bývalý poslanec Státní dumy a bývalý předseda
Ústavně-právního výboru Státní dumy. Odpovědný
za to, že umožnil přijetí legislativy týkající se připo
jení Krymu a Sevastopolu k Ruské federaci.
Člen Nejvyšší rady strany Jednotné Rusko.

12.5.2014
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Jméno

53.

Identifikační údaje

13.3.2018

Odůvodnění

Oleg Grigorievich
KOZYURA (Олег
Григорьевич КОЗЮРА)

Datum narození:
30.12.1965 nebo
19.12.1962

Bývalý vedoucí Úřadu federální migrační služby pro
Sevastopol. Odpovědný za systematické a urychlené
vydávání ruských pasů obyvatelům Sevastopolu.

Oleh Hryhorovych

Místo narození:
Simferopol, Krym nebo
Záporoží

Od října 2016 vedoucí úřadu Zákonodárného shro
máždění Sevastopolu.

Datum narození:
12.1.1981

Bývalý vedoucí ústřední volební komise „Luhanské li
dové republiky“. Aktivně organizoval „referendum“
dne 11. května 2014 o sebeurčení „Luhanské lidové
republiky“.

KOZYURA (Олег
Григорович КОЗЮРА)

59.
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Aleksandr Sergeevich
MALYKHIN,

Alexander Sergeevich
MALYHIN

Datum zařazení
na seznam

12.5.2014

12.5.2014

Nadále aktivně podporuje separatistické politiky.

(Александр Сергеевич
МАЛЫХИН)
Oleksandr Serhiyovych
(Sergiyovych) MALYKHIN
(Олександр Сергiйович
МАЛИХIН)

66.

Marat Faatovich
BASHIROV

Datum narození:
20.1.1964

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

(Марат Фаатович
БАШИРОВ)

Místo narození: Iževsk,
Ruská federace

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

12.7.2014

Nadále vyvíjí činnost na podporu separatistických
struktur Luhanské lidové republiky.

70.

Igor PLOTNITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович
ПЛОТНИЦКИЙ)
Ihor (Igor)
Venedyktovych

Datum narození:
24.6.1964 nebo
25.6.1964 nebo
26.6.1964

Bývalý tzv. ministr obrany a bývalý tzv. vrcholný
představitel „Luhanské lidové republiky“.

12.7.2014

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

Místo narození: Luhansk Nadále vykonává „vládní“ činnosti tzv. vlády Luhan
(možná Kelmenci,
ské lidové republiky jako zvláštní zástupce této tzv.
Černovická oblast)
republiky pro provádění Minských dohod.

PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович
ПЛОТНИЦЬКИЙ)

77.

Boris Vyacheslavovich
GRYZLOV

Datum narození:
15.12.1950

(Борис Вячеславович
ГРЫЗЛОВ)

Místo narození:
Vladivostok

Bývalý stálý člen Bezpečnostní rady Ruské federace.
Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje po
radenství ohledně záležitostí týkajících se národní
bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel
na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
Je nadále předsedou Nejvyšší rady strany Jednotné
Rusko.

25.7.2014

13.3.2018
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84.

Fyodor Dmitrievich
BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич
БЕРЕЗИН),

Úřední věstník Evropské unie

Identifikační údaje

Bývalý poslanec tzv. Lidové rady a bývalý předseda
tzv. Nejvyšší rady tzv. Doněcké lidové republiky; stál
u zrodu politik a uspořádání nezákonného „refe
renda“, které vedly k vyhlášení tzv. Doněcké lidové
republiky, což bylo porušením územní celistvosti,
svrchovanosti a jednoty Ukrajiny. Nadále aktivně
podporuje separatistické akce a politiky. V současné
době je předsedou Komunistické strany „Doněcké li
dové republiky“.

30.7.2014

Dne 14. srpna 2014 nahradil Igora Strelkova/Girkina
ve funkci tzv. ministra obrany „Doněcké lidové re
Místo narození: Gorskyj, publiky“. Od dubna 2014 údajně velí divizi separati
stických bojovníků v Doněcku a přislíbil, že vyřeší
Luhanská oblast
strategický úkol zastavit ukrajinskou vojenskou
agresi. Kononov tudíž podporoval činnosti a politiky
narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávis
lost Ukrajiny.

12.9.2014

Bývalý tzv. místopředseda vlády pro sociální věci
„Doněcké lidové republiky“. Má vazby na Vladimira
Anťufejeva, který byl odpovědný za separatistické
„vládní“ aktivity tzv. vlády Doněcké lidové republiky.
Podporoval tudíž činnosti a politiky narušující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. Chráněnec ruského místopředsedy vlády Dmi
trije Rogozina. Bývalý vedoucí Úřadu Rady ministrů
„Doněcké lidové republiky“.

12.9.2014

Místo narození: Doněck

(Федiр Дмитрович
БЕРЕЗIН)

Boris Alekseevich
(Борис Алексеевич
ЛИТВИНОВ)
Borys Oleksiyovych

Datum narození:
13.1.1954
Místo narození:
Dzeržinsk (Doněcká
oblast)

LYTVYNOV

(Борис Олексiйович
ЛИТВИНОВ)

97.

Vladimir Petrovich
KONONOV (také znám

jako „Car“)
(Владимир Петровнч
КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych
KONONOV

Datum zařazení
na seznam

25.7.2014

Fedir Dmytrovych

LITVINOV

Odůvodnění

Bývalý tzv. náměstek ministra obrany tzv. Doněcké
lidové republiky. Má vazby na Igora Strelkova/Gir
kina, jenž je odpovědný za činnosti narušující nebo
ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávis
lost Ukrajiny. Přijetím a vykonáváním uvedené
funkce tak Berezin podporuje činnosti a politiky na
rušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separatistické
akce a politiky. V současné době je předsedou Rady
Svazu spisovatelů „Doněcké lidové republiky“.

Datum narození:
7.2.1960

BEREZIN

90.

L 69/15

Datum narození:
14.10.1974

(Володимир Петрович
КОНОНОВ)

103.

Aleksandr Akimovich
KARAMAN

(Александр Акимович
КАРАМАН)
Alexandru CARAMAN

Datum narození:
26.7.1956
Místo narození:
Cioburciu, Slobodzejská
oblast, nyní Moldavská
republika

Do března 2017 působil jako tzv. zplnomocněný zá
stupce prezidenta tzv. Podněsterské moldavské re
publiky v Ruské federaci.

L 69/16
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108.

Vladimir Abdualiyevich
VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич
ВАСИЛЬЕВ)

Úřední věstník Evropské unie

Identifikační údaje

Datum narození:
11.8.1949
Místo narození: Klin

13.3.2018

Odůvodnění

Bývalý místopředseda Státní dumy. Dne 20. března
2014 hlasoval pro přijetí návrhu federálního ústav
ního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské fe
derace a vytvoření nových federálních subjektů
v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města
Sevastopol s federálním statusem“.

Datum zařazení
na seznam

12.9.2014

Prezidentským výnosem byl v říjnu 2017 jmenován
úřadujícím vrcholným představitelem Dagestánské
republiky.

111.

Vladimir Stepanovich
NIKITIN

(Владимир Степанович
НИКИТИН)

Datum narození:
5.4.1948
Místo narození: Opočka

Bývalý poslanec Státní dumy a bývalý první místo
předseda Výboru Státní dumy pro vztahy se zeměmi
SNS, euroasijskou integraci a kontakt s krajany. Dne
20. března 2014 hlasoval pro přijetí návrhu federál
ního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do
Ruské federace a vytvoření nových federálních sub
jektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a mě
sta Sevastopol s federálním statusem“.

12.9.2014

Člen prezídia ústředního výboru Komunistické strany
Ruské federace.

112.

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

(Олег Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

Datum narození:
21.3.1964
Místo narození: Rudnyj,
Kostanajská oblast,
Kazašská SSR

Bývalý poslanec Státní dumy a bývalý první místo
předseda Výboru Státní dumy pro vztahy se zeměmi
SNS, euroasijskou integraci a kontakt s krajany. Dne
20. března 2014 hlasoval pro přijetí návrhu federál
ního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do
Ruské federace a vytvoření nových federálních sub
jektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a mě
sta Sevastopol s federálním statusem“.

12.9.2014

Nadále aktivně podporuje separatistické politiky.

119.

Alexander Mikhailovich
BABAKOV

(Aлександр Михайлович
БАБАКОВ)

Datum narození:
8.2.1963
Místo narození: Kišiněv

Bývalý poslanec Státní dumy. Bývalý poslanec Státní
dumy, předseda Komise Státní dumy pro právní usta
novení týkající se rozvoje vojensko-průmyslového
komplexu Ruské federace. Je předním členem strany
Jednotné Rusko a podnikatelem s významnými in
vesticemi na Ukrajině a na Krymu.
Dne 20. března 2014 hlasoval pro přijetí návrhu fe
derálního 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 federálním statusem“.
V současné době je členem Rady federace Ruské fe
derace. Místopředseda Výboru pro zahraniční věci.

12.9.2014

13.3.2018
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123.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO, (také
znám jako Yuriy
SIVOKONENKO, Yury
SIVOKONENKO, Yury
SYVOKONENKO)

Úřední věstník Evropské unie

Identifikační údaje

Datum narození:
7.8.1957
Místo narození: Stalino
(nyní Doněck)

(Юрий Викторович
СИВОКОНЕНКО)

L 69/17

Odůvodnění

Poslanec „Parlamentu“ tzv. Doněcké lidové republiky
a předseda veřejného sdružení Svaz veteránů jedno
tek „Donbass Berkut“ a člen veřejného hnutí „Svo
bodný Donbas“. Kandidoval v tzv. volbách konaných
dne 2. listopadu 2014 na funkci nejvyššího předsta
vitele tzv. Doněcké lidové republiky. Tyto „volby“
byly v rozporu s ukrajinskými právními předpisy
a jako takové byly nezákonné.

Datum zařazení
na seznam

29.11.2014

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vyko
nával a že se nezákonných „voleb“ jako kandidát ofi
ciálně zúčastnil, aktivně podpořil činnosti a politiky,
jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabi
lizovala.
Je nadále členem tzv. lidové rady Doněcké lidové re
publiky.

125.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

(Равиль Закариевич
ХАЛИКОВ)
Ravil Zakariyovych
KHALIKOV

Datum narození:
23.2.1969

Bývalý tzv. první místopředseda vlády a bývalý „ge
nerální prokurátor“ „Doněcké lidové republiky“.

Místo narození: obec
Bělozeroje,
Romodanovský rajón,
SSSR

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vyko
nával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež naru
šují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizo
vala.

(Равiль Закарiйович
ХАЛIКОВ)

126.

Dmitry Aleksandrovich

V současné době je poradcem ředitele moskev
ské pobočky Vyšetřovací komise Ruské federace
(GSU SK).

SEMYONOV

Datum narození:
3.2.1963

Bývalý „místopředseda vlády pro finance“ tzv. Luhan
ské lidové republiky.

Dmitrii Aleksandrovich

Místo narození: Moskva

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vyko
nával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež naru
šují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizo
vala.

SEMENOV

29.11.2014

(Дмитрий
Александрович
СЕМЕНОВ)

29.11.2014

Nadále aktivně podporuje separatistické struktury
Luhanské lidové republiky.

140.

Sergey Yurevich
IGNATOV (také znám
jako KUZOVLEV, také
znám jako TAMBOV)

(Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ, také znám
jako КУЗОВЛЕВ, také
znám jako ТAMБOB).

Datum narození:
7.1.1967

Bývalý tzv. vrchní velitel lidových milicí „Luhanské
lidové republiky“.

Místo narození:
Mičurinsk, Tambovská
oblast

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vyko
nával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež naru
šují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizo
vala.

Мичуринск, Тамбовская
область

Velitel 8. armády ruských ozbrojených sil.

16.2.2015
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145.

Olga Igoreva BESEDINA
(Ольга Игорева
БЕСЕДИНА)
Olha Ihorivna BESEDINA
(Ольга Iгорiвна
БЕСЕДIНА)

Úřední věstník Evropské unie

Identifikační údaje

Datum narození:
10.12.1976

13.3.2018

Odůvodnění

Bývalá tzv. ministryně pro hospodářský rozvoj a ob
chod tzv. Luhanské lidové republiky.

Datum zařazení
na seznam

16.2.2015

Místo narození: Luhansk Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijala a vyko
návala, aktivně podpořila činnosti a politiky, jež na
rušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizo
vala.
V současné době je vedoucí zahraničně ekonomic
kého odboru úřadu předsedy „Luhanské správy“.

146.

Zaur Raufovich
ISMAILOV

(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)
Zaur Raufovych
ISMAYILOV

Datum narození:
25.7.1978 (nebo
23.3.1975)
Místo narození: Krasny
Luč, Vorošilovgrad,
Luhanská oblast

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vyko
nával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež naru
šují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizo
vala.

Datum narození:
15.5.1955

Jako bývalý náměstek ministra obrany podporoval
rozmisťování ruských jednotek na Ukrajině.

Místo narození: Omsk

Podle stávající struktury ruského ministerstva obrany
se v této funkci podílel na vytváření a provádění po
litiky ruské vlády. Tyto politiky ohrožují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

(Заур Рауфович
IСМАЇЛОВ)

147.

Anatoly Ivanovich
ANTONOV (Анатолий
Иванович АНТОНОВ)

Bývalý tzv. generální prokurátor tzv. Luhanské lidové
republiky (do října 2017).

16.2.2015

16.2.2015

Od 28. prosince 2016 byl náměstkem ministra za
hraničních věcí.
Nyní zastává pozici velvyslance v diplomatickém
sboru Ruské federace.

153.

Konstantin Mikhailovich
BAKHAREV

(Константин
Михайлович БАХАРЕВ)

Datum narození:
20.10.1972
Místo narození:
Simferopol, Ukrajinská
SSR

Poslanec Státní dumy zvolený za nezákonně anekto
vanou Autonomní republiku Krym.
Člen výboru Státní dumy pro kontrolu a regulaci.
Konstantin Bacharev byl v březnu 2014 jmenován
místopředsedou Státní rady tzv. Republiky Krym
a v srpnu 2014 prvním místopředsedou tohoto
orgánu. Přiznal, že byl osobně zapojen do událostí
v roce 2014, které vedly k nezákonné anexi Krymu
a Sevastopolu, již veřejně podpořil, mimo jiné v roz
hovoru zveřejněném 22. března 2016 na interneto
vých stránkách gazetakrimea.ru a 23. srpna 2016 na
internetových stránkách c-pravda.ru. „Orgány“ „Re
publiky Krym“ mu byl propůjčen řád „za oddanost
službě“.

9.11.2016

13.3.2018
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154.

Dmitry Anatolievich
BELIK

(Дмитрий Анатольевич
БЕЛИК)

Úřední věstník Evropské unie

Identifikační údaje

Datum narození:
17.10.1969
Místo narození: Kular,
Usť-Janský okres,
Jakutská ASSR

L 69/19

Odůvodnění

Poslanec Státní dumy zvolený za nezákonně anekto
vané město Sevastopol.

Datum zařazení
na seznam

9.11.2016

Člen výboru Státní dumy pro kontrolu a regulaci.
Jakožto člen městské správy Sevastopolu v únoru
a březnu roku 2014 podporoval činnost tzv. lido
vého starosty Alexeje Čalého. Veřejně přiznal, že byl
zapojen do událostí v roce 2014, které vedly k nezá
konné anexi Krymu a Sevastopolu, již veřejně obha
joval, mimo jiné na svých osobních internetových
stránkách a v rozhovoru zveřejněném 21. února
2016 na internetových stránkách nation-news.ru.
Za zapojení do procesu anexe mu byl propůjčen
ruský státní řád „Za zásluhy o vlast“ 2. stupně.

160.

Sergey Anatolevich
TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич
ТОПОР-ГИЛКА)

Generální ředitel
otevřené akciové
společnosti (OAO) „VO
TPE“ až do prohlášení
úpadku, generální
ředitel společnosti
s ručením omezeným
(OOO) „VO TPE“.
Datum narození:
17.2.1970

V rámci své funkce generálního ředitele OAO „VO
TPE“ vedl jednání se společností Siemens Gas Tur
bine Technologies OOO o nákupu a dodávce plyno
vých turbín pro elektrárnu v Tamani v Krasnodar
ském kraji v Ruské federaci. Později byl jakožto
generální ředitel OOO „VO TPE“ odpovědný za pře
voz plynových turbín na Krym. Tyto skutečnosti při
spívají k zajištění nezávislých dodávek energie pro
Krym a Sevastopol jako prostředku na podporu je
jich odtržení od Ukrajiny a narušují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

4.8.2017

Subjekty:

Jméno

3.

Identifikační údaje

Odůvodnění

Tzv. Luhanská lidová
republika

Oficiální internetové
stránky:

Tzv. Luhanská lidová republika byla vyhlášena
27. dubna 2014.

„Луганская народная
республика“

https://glava-lnr.
su/content/konstituciya

„Luganskaya narodnaya
respublika“

https://glava-lnr.info/

Je odpovědná za uspořádání nezákonného „refe
renda“ 11. května 2014. 12. května 2014 byla vy
hlášena nezávislost.
22. května 2014 vytvořily tzv. Doněcká lidová re
publika a tzv. Luhanská lidová republika tzv. Fede
rální stát Nové Rusko.
Tyto kroky představují porušení ukrajinského ústav
ního práva, a tudíž i mezinárodního práva, čímž na
rušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny.
Rovněž je zapojena do náboru osob do separatistické
„Armády jihovýchodu“ a dalších nezákonných
ozbrojených separatistických skupin, čímž narušuje
stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

Datum zařazení
na seznam

25.7.2014
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4.

Tzv. Doněcká lidová
republika
„Донецкая народная
республика“
„Donétskaya naródnaya
respúblika“

Úřední věstník Evropské unie

Identifikační údaje

Oficiální informace
včetně Ústavy Doněcké
lidové republiky
a složení Nejvyšší rady:
https://dnr-online.ru/

13.3.2018

Odůvodnění

Tzv. Doněcká lidová republika byla vyhlášena 7. dub
na 2014.

Datum zařazení
na seznam

25.7.2014

Je odpovědná za uspořádání nezákonného „refe
renda“ 11. května 2014. 12. května 2014 byla vy
hlášena nezávislost.
24. května 2014 podepsaly tzv. Doněcká lidová re
publika a tzv. Luhanská lidová republika dohodu
o vytvoření tzv. Federálního státu Nové Rusko.
Tyto kroky představují porušení ukrajinského ústav
ního práva, a tudíž i mezinárodního práva, čímž na
rušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny.
Rovněž je zapojena do náboru osob do nezákonných
ozbrojených separatistických skupin, čímž ohrožuje
stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

5.

Tzv. Federální stát Nové
Rusko
„Федеративное
государство Новороссия“
„Federativnoye
Gosudarstvo
Novorossiya“

Oficiální tiskové zprávy:
http://novorossia.
su/official
http://novopressa.ru/
http://novorossia-tv.ru/
http://novorossia.today/
http://novorossiia.ru/

24. května 2014 podepsaly tzv. Doněcká lidová re
publika a tzv. Luhanská lidová republika dohodu
o vytvoření tzv. Federálního státu Nové Rusko, který
nebyl uznán.

25.7.2014

To představuje porušení ukrajinského ústavního
práva, a tudíž i mezinárodního práva, čímž je ohro
žena územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny.

https://www.
novorosinform.org/

20.

Akciová společnost
„Novy Svet“, výrobce
šumivých vín
Aкционерное общество
„Завод шампанских вин
Новый Свет“
Dříve znám jako státní
jednotný podnik
„Republiky Krym“
„Novy Svet“, výrobce
šumivých vín
Государственное
унитарное предприятие
Республики Крым „Завод
шампанских вин Новый
Свет“
Gosudarstvennoye
unitarnoye predpriyatiye
Respubliki Krym ‘Zavod
shampanskykh vin
„Novy Svet“’ (a dříve
znám jako Státní
podnik „Novy Svet“,
výrobce šumivých vín –
Gosudarstvenoye
predpriyatiye Zavod
shampanskykh vin
„Novy Svet“)

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukra
jinským právem. „Předsednictvo Krymského parla
mentu“ přijalo dne 9. dubna 2014 rozhodnutí
298032, Крым, г. Судак, č. 1991-6/14 „o změně usnesení státní rady Republi
ky Krym č. 1836-6/14“ ze dne 26. března 2014
пгт. Новый Свет, ул.
„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací
Шаляпина, д.1
zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících
se na území Republiky Krym“, jež prohlašuje, že ma
jetek státního podniku „Zavod shampanskykh vin
Novy Svet“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn.
Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfi
skovaly. Přeregistrován dne 4. ledna 2015 jako státní
jednotný podnik „Republiky Krym“ „Novy Svet, vý
robce šumivých vín“ (Государственное унитарное
предприятие Республики Крым „Завод шампанских
вин „Новый Свет““). Zřizovatel: Ministerstvo zeměděl
ství Republiky Krym (Министерство сельского
хозяйства Республики Крым).

298032, Krym, Sudak,
Novyj Svět, ul.
Šaljapina 1.

25.7.2014
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21.

Úřední věstník Evropské unie

Identifikační údaje

L 69/21

Odůvodnění

Datum zařazení
na seznam

Государственное
предприятие Завод
шампанских вин ‘Новый
свет’ (Gosudarstvenoye
predpriyatiye Zavod
shampanskykh vin
‘Novy Svet’)

Po reorganizaci byl 29. srpna 2017 nově registrován
jako akciová společnost „Novy Svet“, výrobce šumi
vých vín (Aкционерное общество „Завод шампанских
вин Новый Свет“). Zřizovatel: Ministerstvo pro regu
laci pozemkových a vlastnických vztahů „Republiky
Krym“ (Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Крым).

AKCIOVÁ SPOLEČNOST
ALMAZ-ANTEY AIR AND
SPACE DEFENCE
CORPORATION
(SPOLEČNOST PRO
LETECKOU
A KOSMICKOU OBRANU)

Almaz-Antej je společnost vlastněná ruským státem.
ul. Věrejskaja 41,
Moskva 121471, Rusko; Vyrábí protiletadlové zbraně, včetně raket zeměvzduch, jež dodává ruské armádě. Ruské orgány do
Internetové stránky:
dávají
těžkou vojenskou techniku separatistům na
almaz-antey.ru;
východě Ukrajiny, což přispívá k destabilizaci Ukra
E-mailová adresa antey@ jiny. Separatisté tyto zbraně používají i k sestřelování
almaz-antey.ru
letadel. Jako státem vlastněná společnost přispívá Al
maz-Antej k destabilizaci Ukrajiny.

30.7.2014

Společnost Dobroljot byla dceřinou společností le
tecké společnosti vlastněné ruským státem. Od nezá
konné anexe Krymu byla společnost Dobroljot vý
hradním provozovatelem letů mezi Moskvou
a Simferopolem. Usnadňovala tak integraci nezá
konně anektované Autonomní republiky Krym do
Ruské federace a narušovala svrchovanost a územní
celistvost Ukrajiny.

30.7.2014

„Lidová organizace“, která nominovala kandidáty do
tzv. voleb v tzv. Luhanské lidové republice, jež se
v rozporu se zákonem konaly dne 2. listopadu
2014. Jako kandidáta na funkci nejvyššího představi
tele tzv. Luhanské lidové republiky nominovala
Olega AKIMOVA. Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukra
jinskými právními předpisy a jako takové jsou nezá
konné.

29.11.2014

Акционерное общество
‘Концерн воздушнокосмической обороны
“Алмаз — Антей”’
(také známa jako
CONCERN ALMAZANTEY; ALMAZ-ANTEY
CORP; také známa jako
ALMAZ-ANTEY DEFENSE
CORPORATION; také
známa jako ALMAZANTEY JSC; Концерн

ВКО „Алмаз — Антей“;)

22.

DOBROLET (také známa
jako DOBROLYOT)

Kód letecké společnosti:
QD

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

International Highway,
House 31, building 1,
141411 Moskva
141411, Москва г,
Международное ш,
дом 31, строение 1
Internetové stránky:
www.dobrolet.com

28.

Luhansk Economic
Union (Luganskiy
Ekonomicheskiy Soyuz)
(Luhanský hospodářský
svaz)
Луганский
экономический союз

Tím, že se oficiálně zúčastnila těchto nezákonných
„voleb“, aktivně podpořila činnosti a politiky, jež na
rušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizo
vala.
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Odůvodnění

Cossack National Guard
(Kozácká národní garda)

http://казакнацгвард.рф/

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně pod
poruje činnosti, jež narušují územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a dále destabili
zují situaci na Ukrajině.

Казачья Национальная
Гвардия

Datum zařazení
na seznam

16.2.2015

Velí jí Nikolaj KOZICYN, který je uveden na seznamu,
a proto je s jeho osobou spojována.
Podle dostupných informací je součástí tzv. jedno
tek 2. armády „Luhanské lidové republiky“.
41.

„Státní jednotný podnik
Republiky Krym
„Crimean Sea Ports““
(Krymské námořní
přístavy)
(„Государственное
унитарное предприятие
Республики Крым
“Крымские морские
порты”“), včetně
poboček:
— Feodosia
Commercial Port
(Feodosijský
obchodní přístav),
— Kerch Ferry (Kerčský
trajekt),
— Kerch Commercial
Port (Kerčský
obchodní přístav).

ul. Kirova 28
Kerč 298312
Krym
(298312, Крым, гор.
Керчь, ул. Кирова,
дом 28)

„Krymský parlament“ přijal dne 17. března 2014
usnesení č. 1757-6/14 „o znárodnění některých spo
lečností patřících ukrajinským ministerstvům infra
struktury či zemědělství“ a dne 26. března 2014
usnesení č. 1865-6/14 „o státním podniku „Krymské
námořní přístavy““ („О Государственном предприятии
‘Крымские морские порты’“), jež prohlašuje, že maje
tek několika státních podniků, jež byly sloučeny do
„státního jednotného podniku Republiky Krym
„Krymské námořní přístavy““, je jménem „Republiky
Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tyto pod
niky fakticky zkonfiskovaly, přičemž podnik „Krym
ské námořní přístavy“ měl z nelegálního převodu je
jich majetku prospěch.

16.9.2017“

