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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/300
ze dne 24. února 2022,
kterým se provádí článek 8a nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (1),
a zejména na čl. 8a odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006.

(2)

Na základě přezkumu rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP (2) Rada rozhodla, že by platnost omezujících opatření
v něm stanovených měla být prodloužena do 28. února 2023.

(3)

Odůvodnění nebo údaje týkající se 27 fyzických a sedmi právnických osob uvedených na seznamu fyzických
a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženém v příloze I nařízení (ES)
č. 765/2006 by mělo být změněno.

(4)

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 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 24. února 2022.

Za Radu
předsedkyně
A. PANNIER-RUNACHER

(1) Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.
(2) Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku (Úř. věst. L 285,
17.10.2012, s. 1).
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PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 se mění takto:
CS

1) V tabulce „A. Fyzické osoby podle čl. 2 odst. 1“ se položky 2, 3, 8, 16, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 33, 46, 49, 50, 53, 70, 77, 87, 88, 112, 114, 121, 123, 124, 125, 127 a 144 nahrazují
těmito položkami:
Jméno
(angl. přepis z běloruštiny)
(angl. přepis z ruštiny)

„2.

Dzmitry Valerievich
PAULICHENKA

Jméno
(v běloruštině)
(přepis do ruštiny)

Дзмiтрый Валер'евiч
ПАЎЛIЧЭНКА

Funkce: někdejší velitel zvláštní jednotky
rychlé reakce (SOBR)
velitel jednotky OMON
Datum narození: 1966
Místo narození: Vitebsk, bývalý SSSR (nyní
Bělorusko)

Důvody pro zařazení na seznam

Klíčová postava v případu neobjasněných zmizení
Jurije Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolije
Krasovského a Dmitrije Zavadského, k nimž došlo
v Bělorusku v letech 1999 a 2000. Někdejší velitel
zvláštní jednotky rychlé reakce (SOBR) při
ministerstvu vnitra.

Datum zařazení
na seznam

24.9.2004
Úřední věstník Evropské unie

Dmitri Valerievich
Дмитрий Валериевич
PAVLICHENKO (Dmitriy
ПАВЛИЧЕНКО
Valeriyevich PAVLICHENKO)

Identifikační údaje

Podnikatel, čestný předseda Sdružení veteránů
zvláštních sil ministerstva vnitra

Adresa: Belarusian Association of Veterans of
Byl identifikován jako velitel jednotky OMON
Special Forces of the Ministry of Internal
během brutálních zásahů proti demonstrantům,
Affairs "Honour", 111 Mayakovskogo St.,
k nimž došlo v Bělorusku po prezidentských volbách
220028 Minsk, Bělorusko
v roce 2020.
Pohlaví: muž
3.

Viktar Uladzimiravich
SHEIMAN (Viktar
Uladzimiravich SHEYMAN)
Viktor Vladimirovich
SHEIMAN (Viktor
Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч
ШЭЙМАН

Funkce: někdejší vedoucí Ředitelství správy
majetku prezidenta Běloruska

Виктор Владимирович
ШЕЙМАН

Datum narození: 26. 5. 1958
Místo narození: Soltaniški, Hrodenská
oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)
Adresa: Belarus President Property
Management Directorate, 38 Karl Marx St.,
220016 Minsk, Bělorusko

Někdejší vedoucí Ředitelství správy majetku
prezidenta Běloruska. Odpovědný za neobjasněná
zmizení Jurije Zacharenka, Viktora Gončara,
Anatolije Krasovského a Dmitrije Zavadského,
k nimž došlo v Bělorusku v letech 1999 a 2000.
Někdejší tajemník bezpečnostní rady. Šejman je
nadále zvláštním asistentem / poradcem prezidenta.

24.9.2004

Je i nadále vlivným a aktivním členem Lukašenkova
režimu.

Pohlaví: muž
8.

Sergei Nikolaevich
KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА Funkce: někdejší náměstek ministra vnitra,
generálmajor milicí (policejní složky)
Сергей Николаевич
ХОМЕНКО
Ministr spravedlnosti

Z titulu své tehdejší vedoucí funkce náměstka
ministra na ministerstvu vnitra byl odpovědný
za represe a zastrašování vedené silami ministerstva
vnitra po prezidentských volbách v roce 2020,
zahrnující zejména svévolné zatýkání pokojných

2.10.2020
25.2.2022

Siarhei Mikalaevich
KHAMENKA

Jméno
(v běloruštině)
(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Datum narození: 21. 9. 1966

Pohlaví: muž
16.

Aliaksandr Mikhailavich
ALIASHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч
АЛЯШКЕВIЧ

Alexander Mikhailovich
ALESHKEVICH

Александр Михайлович
АЛЕШКЕВИЧ

Datum zařazení
na seznam

demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně
mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči
nim.
CS

Místo narození: Jasynuvata, bývalý SSSR
(nyní Ukrajina)

Důvody pro zařazení na seznam

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako ministr
spravedlnosti.

Funkce: někdejší první náměstek vedoucího Z titulu své tehdejší funkce prvního náměstka
odboru pro vnitřní věci v Moskevském
vedoucího odboru pro vnitřní věci v Moskevském
rajónu, Minsk; velitel kriminální policie
rajónu Minsku a jako velitel kriminální policie byl
odpovědný za represe a zastrašování vedené v tomto
vedoucí odboru pro vnitřní věci v Leninském
rajónu proti pokojným demonstrantům po
rajónu, Minsk
prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující
zejména svévolné zatýkání, nadměrné užití síly
Pohlaví: muž
a špatné zacházení včetně mučení.

2.10.2020

Aliaksandr Paulavich
VASILIEU

Аляксандр Паўлавiч
ВАСIЛЬЕЎ

Alexander Pavlovich
VASILIEV

Александр Павлович
ВАСИЛЬЕВ

Funkce: někdejší vedoucí odboru pro vnitřní Z titulu své tehdejší funkce vedoucího odboru pro
věci v rámci výkonné rady Homelské oblasti vnitřní věci v rámci výkonné rady Homelské oblasti
byl odpovědný za represe a zastrašování vedené
ředitel Akademie ministerstva vnitra
v této oblasti proti pokojným demonstrantům po
prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující
Datum narození: 24. 3. 1975
zejména svévolné zatýkání, nadměrné užití síly
Místo narození: Mohylev (bývalý SSSR, nyní a špatné zacházení včetně mučení.
Bělorusko)
Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako ředitel
Pohlaví: muž
Akademie ministerstva vnitra.

2.10.2020

Úřední věstník Evropské unie

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako
vedoucí odboru pro vnitřní věci v Leninském rajónu
Minsku.
18.

25.2.2022

Jméno
(angl. přepis z běloruštiny)
(angl. přepis z ruštiny)
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19.

Jméno
(v běloruštině)
(přepis do ruštiny)

Алег Мiкалаевiч
ШУЛЯКОЎСКI

Oleg Nikolaevich
SHULIAKOVSKI

Олег Николаевич
ШУЛЯКОВСКИЙ

Důvody pro zařazení na seznam

Funkce: někdejší první náměstek vedoucího Z titulu své tehdejší funkce prvního náměstka
odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady vedoucího odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné
Homelské oblasti; velitel kriminální policie rady Homelské oblasti a jako velitel kriminální
policie byl odpovědný za represe a zastrašování
vedoucí odboru pro vnitřní věci v rámci
vedené v této oblasti proti pokojným
výkonné rady Brestské oblasti
demonstrantům po prezidentských volbách v roce
2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání,
Datum narození: 26. 7. 1977
nadměrné užití síly a špatné zacházení včetně
Pohlaví: muž
mučení.

Datum zařazení
na seznam

2.10.2020

CS

Aleh Mikalaevich
SHULIAKOUSKI

Identifikační údaje
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Jméno
(angl. přepis z běloruštiny)
(angl. přepis z ruštiny)

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako
vedoucí odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné
rady Brestské oblasti.
20.

Анатоль Анатольевiч
ВАСIЛЬЕЎ

Anatoli Anatolievich
VASILIEV

Анатолий Анатольевич
ВАСИЛЬЕВ

Funkce: někdejší náměstek vedoucího
odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady
Homelské oblasti; velitel policie pro veřejnou
bezpečnost
místopředseda vyšetřovacího výboru
Datum narození:26. 1. 1972
Místo narození: Homel, Homelská oblast
(bývalý SSSR, nyní Bělorusko)
Pohlaví: muž

21.

Aliaksandr Viachaslavavich
ASTREIKA

Аляксандр Вячаслававiч
АСТРЭЙКА

Alexander Viacheslavovich
ASTREIKO

Александр Вячеславович
АСТРЕЙКО

Z titulu své tehdejší funkce náměstka vedoucího
odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné rady
Homelské oblasti a jako velitel policie pro veřejnou
bezpečnost byl odpovědný za represe a zastrašování
vedené v této oblasti proti pokojným
demonstrantům po prezidentských volbách v roce
2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání,
nadměrné užití síly a špatné zacházení včetně
mučení.

2.10.2020
Úřední věstník Evropské unie

Anatol Anatolievich
VASILIEU

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako
místopředseda vyšetřovacího výboru.

Funkce: někdejší vedoucí odboru pro vnitřní Z titulu své tehdejší funkce vedoucího odboru pro
věci v rámci výkonné rady Brestské oblasti; vnitřní věci v rámci výkonné rady Brestské oblasti
generálmajor milicí (policejní složky)
a jako generálmajor milicí byl odpovědný za represe
a zastrašování vedené v této oblasti proti pokojným
vedoucí odboru pro vnitřní věci v rámci
demonstrantům po prezidentských volbách
výkonné rady Minské oblasti
v roce 2020, zahrnující zejména svévolné zatýkání,
nadměrné užití síly a špatné zacházení včetně
mučení.

2.10.2020

25.2.2022

Jméno
(v běloruštině)
(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Datum narození: 22. 12. 1971

Datum zařazení
na seznam

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako
vedoucí odboru pro vnitřní věci v rámci výkonné
rady Minské oblasti.
CS

Místo narození: Kapyl, bývalý SSSR (nyní
Bělorusko)

Důvody pro zařazení na seznam

25.2.2022

Jméno
(angl. přepis z běloruštiny)
(angl. přepis z ruštiny)

Pohlaví: muž
30.

Uladzimir Viktaravich
KALACH
Vladimir Viktorovich
KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ Funkce: někdejší místopředseda Výboru
státní bezpečnosti (KGB)
Владимир Викторович
КАЛАЧ
poradce prezidenta Běloruské republiky –
inspektor Minské oblasti
Pohlaví: muž
Hodnost: generálmajor

Z titulu své tehdejší vedoucí funkce místopředsedy
Výboru státní bezpečnosti (KGB) byl odpovědný
za účast KGB na represích a zastrašování po
prezidentských volbách v roce 2020, zahrnujících
zejména svévolné zatýkání pokojných
demonstrantů a členů opozice a špatné zacházení
s nimi včetně mučení.

2.10.2020

31.

Alieg Anatolevich
CHARNYSHOU

Алег Анатольевiч
ЧАРНЫШОЎ

Funkce: někdejší místopředseda Výboru
státní bezpečnosti (KGB)

Oleg Anatolievich
CHERNYSHEV

Олег Анатольевич
ЧЕРНЫШЁВ

místopředseda předsednictva Národní
akademie věd
Pohlaví: muž
Hodnost: generálmajor

Z titulu své tehdejší vedoucí funkce místopředsedy
Výboru státní bezpečnosti (KGB) byl odpovědný
za účast KGB na represích a zastrašování po
prezidentských volbách v roce 2020, zahrnujících
zejména svévolné zatýkání pokojných
demonstrantů a členů opozice a špatné zacházení
s nimi včetně mučení.

2.10.2020

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako
místopředseda předsednictva Národní akademie věd.
33.

Lidzia Mihailauna
YARMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна
ЯРМОШЫНА

Funkce: někdejší předsedkyně ústřední
volební komise

Lidia Mikhailovna
YERMOSHINA

Лидия Михайловна
ЕРМОШИНА

Datum narození: 29. 1. 1953
Místo narození: Slutsk, bývalý SSSR (nyní
Bělorusko)

Z titulu své tehdejší funkce předsedkyně ústřední
volební komise byla odpovědná za její pochybení při
vedení volebního procesu při prezidentských
volbách 2020, za nesplnění základních
mezinárodních standardů spravedlnosti
a transparentnosti a za její falšování výsledků voleb.

Úřední věstník Evropské unie

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako
poradce prezidenta Běloruské republiky – inspektor
Minské oblasti.

2.10.2020

Pohlaví: žena
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Jméno
(v běloruštině)
(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení
na seznam

46.

Viktar Aliaksandravich
LUKASHENKA

Вiктар Аляксандравiч
ЛУКАШЭНКА

Viktor Aleksandrovich
LUKASHENKO

Виктор Александрович
ЛУКАШЕНКО

Funkce: někdejší poradce prezidenta
v otázkách národní bezpečnosti; člen
bezpečnostní rady

6.11.2020

Úřední věstník Evropské unie

Z titulu své tehdejší funkce poradce prezidenta
v otázkách národní bezpečnosti a člena
bezpečnostní rady, jakož i z titulu neformální pozice,
v rámci níž vykonává dozor nad běloruskými
předseda Národního olympijského výboru
bezpečnostními silami, byl odpovědný za represe
Běloruska
a zastrašování vykonávané státním aparátem po
prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující
Datum narození: 28. 11. 1975
zejména svévolné zatýkání pokojných
Místo narození: Mohylev, bývalý SSSR (nyní demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně
Bělorusko)
mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči
nim.
Pohlaví: muž

CS

Ústřední volební komise a její vedení zejména
zapříčinily, že ústřední volební komisí byli
na základě falešných důvodů zamítnuti někteří
opoziční kandidáti a že pozorovatelům ve volebních
místnostech byla ukládána nepřiměřená omezení.
Ústřední volební komise rovněž zajistila, že volební
komise pod jejím dohledem byly sestaveny
předpojatě.

Č. občanského průkazu: 3281175A014PB8 Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako
předseda Národního olympijského výboru
Běloruska. Z titulu své funkce, do níž byl jmenován
dne 26. února 2021, je odpovědný za špatné
zacházení úředníků Národního olympijského
výboru s atletkou Kryscinou Cimanouskou během
Letních olympijských her 2020 v Tokiu.
49.

Raman Ivanavich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Roman Ivanovich MELNIK

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Funkce: někdejší ředitel sekce ochrany práva Z titulu své tehdejší vedoucí funkce ředitele sekce
a pořádku a prevence na ministerstvu vnitra ochrany práva a pořádku a prevence na ministerstvu
vnitra byl odpovědný za represe a zastrašování
vedoucí správy Leninského rajónu, Minsk.
vykonávané státním aparátem po prezidentských
volbách v roce 2020, zahrnující zejména svévolné
Datum narození: 29. 5. 1964
zatýkání pokojných demonstrantů a špatné
Pohlaví: muž
zacházení s nimi včetně mučení, jakož i zastrašování
novinářů a násilí vůči nim.
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Jméno
(angl. přepis z běloruštiny)
(angl. přepis z ruštiny)

6.11.2020

25.2.2022

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení
na seznam

6.11.2020

CS

Jméno
(v běloruštině)
(přepis do ruštiny)

25.2.2022

Jméno
(angl. přepis z běloruštiny)
(angl. přepis z ruštiny)

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako
vedoucí správy Leninského rajónu Minsku.
50.

Ivan Danilavich NASKEVICH Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ
Ivan Danilovich
NOSKEVICH

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Funkce: někdejší předseda vyšetřovacího
výboru
člen rezervy vyšetřovacího výboru
Datum narození: 25. 3. 1970
Místo narození: Cierabličy, Brestská oblast
(bývalý SSSR, nyní Bělorusko)
Pohlaví: muž

53.

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрей Федорович СМАЛЬ

Funkce: někdejší místopředseda
vyšetřovacího výboru

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako člen
rezervy vyšetřovacího výboru.
Z titulu své tehdejší vedoucí funkce předsedy
vyšetřovacího výboru byl odpovědný za represe
a zastrašování vykonávané tímto výborem po
prezidentských volbách v roce 2020, zejména
prostřednictvím vyšetřování vedených proti
koordinační radě a proti pokojným demonstrantům.

6.11.2020

Z titulu své tehdejší vedoucí funkce vedoucího
útvaru prevence v sekci prosazování práva
a prevence při policii pro veřejnou bezpečnost
v rámci ministerstva vnitra byl odpovědný za represe
a zastrašovací kampaň vedené policejními silami po
docent na Akademii ministerstva vnitra
prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující
zejména svévolné zatýkání pokojných
Datum narození: 1. 1. 1979
demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně
Místo narození: Minská oblast, bývalý SSSR mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči
(nyní Bělorusko)
nim.
Pohlaví: muž
Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako docent

17.12.2020

Datum narození: 1. 8. 1973
Místo narození: Brest, bývalý SSSR (nyní
Bělorusko)
Pohlaví: muž
70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ
Oleg Georgievich KARAZEI Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Funkce: někdejší vedoucí útvaru prevence
v sekci prosazování práva a prevence při
policii pro veřejnou bezpečnost v rámci
ministerstva vnitra

Úřední věstník Evropské unie

Andrei Fiodaravich SMAL

Z titulu své tehdejší vedoucí funkce předsedy
vyšetřovacího výboru byl odpovědný za represe
a zastrašování vykonávané tímto výborem po
prezidentských volbách v roce 2020, zejména
prostřednictvím vyšetřování vedených proti
koordinační radě a proti pokojným demonstrantům.

na Akademii ministerstva vnitra.

L 46/9

77.

Jméno
(v běloruštině)
(přepis do ruštiny)

Вiктар Iванавiч
СТАНIСЛАЎЧЫК

Viktor Ivanovich
STANISLAVCHIK

Виктор Иванович
СТАНИСЛАВЧИК

Důvody pro zařazení na seznam

Funkce: někdejší zástupce velitele
policejního oddělení v Sovětském rajónu
v Minsku; velitel policie pro veřejnou
bezpečnost

Z titulu své tehdejší funkce zástupce velitele
policejního oddělení v Sovětském rajónu v Minsku
a velitele policie pro veřejnou bezpečnost byl
odpovědný za represe a zastrašovací kampaň vedené
místními policejními silami pod jeho velením po
první zástupce vedoucího Střediska pro vyšší
prezidentských volbách v roce 2020, zahrnující
studia a odborníky při ministerstvu vnitra
zejména svévolné zatýkání pokojných
demonstrantů a špatné zacházení s nimi včetně
Datum narození: 27. 1. 1971
mučení, jakož i zastrašování novinářů a násilí vůči
Pohlaví: muž
nim.

Datum zařazení
na seznam

17.12.2020

CS

Viktar Ivanavich
STANISLAUCHYK

Identifikační údaje

L 46/10

Jméno
(angl. přepis z běloruštiny)
(angl. přepis z ruštiny)

Podle svědků osobně dohlížel na zadržování
pokojných demonstrantů a bití neoprávněně
zadržovaných osob.

87.

Aliaksandr Vasilevich
SHAKUTSIN

Аляксандр Васiльевiч
ШАКУЦIН

Aleksandr Vasilevich
SHAKUTIN

Александр Васильевич
ШАКУТИН

Funkce: podnikatel, předseda představenstva Je jedním z předních podnikatelů působících
holdingové společnosti Amkodor
v Bělorusku s obchodními zájmy v odvětví
stavebnictví, strojírenství, zemědělství, jakož
Datum narození: 12. 1. 1959
i v dalších odvětvích.
Místo narození: Bolšoje Babino, Oršský
Podle dostupných informací je jednou z osob, která
rajón, Vitebská oblast, bývalý SSSR (nyní
měla během Lukašenkova prezidentského mandátu
Bělorusko)
největší prospěch z privatizace. Je také bývalým
členem předsednictva veřejného sdružení „Belaja
Pohlaví: muž
Rus“ (Bílá Rus), které podporuje Alexandra
Lukašenka, a bývalým členem Rady pro rozvoj
podnikání Běloruské republiky.

17.12.2020

Úřední věstník Evropské unie

Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako první
zástupce vedoucího Střediska pro vyšší studia
a odborníky při ministerstvu vnitra.

V červenci 2020 ve svých veřejných komentářích
odsoudil opoziční protesty v Bělorusku, čímž
podpořil represivní politiku Lukašenkova režimu
vůči pokojným demonstrantům, demokratické
opozici a občanské společnosti.

25.2.2022

Jméno
(v běloruštině)
(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení
na seznam

25.2.2022

Jméno
(angl. přepis z běloruštiny)
(angl. přepis z ruštiny)

Udržuje obchodní zájmy v Bělorusku.
88.

Мiкалай Мiкалаевiч
ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Funkce: podnikatel, spoluvlastník skupiny
Bremino

Nikolay Nikolaevich
VOROBEY

Николай Николаевич
ВОРОБЕЙ

Datum narození: 4. 5. 1963
Místo narození: Ukrajinská SSR (dnes
Ukrajina)
Pohlaví: muž

Je jedním z předních podnikatelů působících
v Bělorusku a má obchodní zájmy v odvětví ropy,
přepravy uhlí, bankovnictví, jakož i v dalších
odvětvích.

17.12.2020
CS

Mikalai Mikalaevich
VARABEI/VERABEI

Má tedy prospěch z Lukašenkova režimu
a podporuje jej.
112. Siarhei Aliaksandravich
GUSACHENKA
Sergey Alexandrovich
GUSACHENKO

Сяргей Аляксандравiч
ГУСАЧЭНКА
Сергей Александрович
ГУСАЧЕНКО

Funkce: zástupce ředitele běloruské státní
Z titulu své funkce zástupce ředitele společnosti
televize a rozhlasu (společnost Belteleradio) Belteleradio – státní televize – a tvůrce a moderátora
propagandistického televizního pořadu „Glavnyj
Datum narození: 5. 11. 1983
efir“, vysílaného každý týden, Sergej Gusačenko
vědomě poskytoval běloruské veřejnosti nepravdivé
Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní
informace o výsledcích voleb a demonstracích, jakož
Bělorusko)
i o represích, jichž se dopouštěly státní orgány,
Pohlaví: muž
a o činnostech Lukašenkova režimu usnadňujících
nedovolené překračování vnějších hranic Unie. Je
Státní příslušnost: běloruská
přímo odpovědný za způsob, jímž státní televize
Tel. (kancelář): +375 (17) 369 90 15
prezentuje informace o situaci v zemi, a poskytuje
tak podporu státním orgánům, včetně Lukašenka.

21.6.2021

Úřední věstník Evropské unie

Je spoluvlastníkem skupiny Bremino – společnosti,
která měla prospěch z daňových úlev a jiných forem
podpory ze strany běloruské státní správy. Jeho
společnosti BelKazTrans bylo uděleno výlučné právo
na převoz uhlí přes Bělorusko. V prosinci 2020
převedl část svého majetku na své blízké obchodní
společníky. Podle zpráv sdělovacích prostředků
dosud kontroluje společnosti Interservice a Oil
Bitumen Plant. Udržuje obchodní činnosti a úzké
vztahy s běloruskými orgány a Lukašenkovi věnoval
dva luxusní automobily. Má rovněž obchodní zájmy
na Ukrajině a v Rusku.

Podporuje tudíž Lukašenkův režim.

L 46/11

Jméno
(v běloruštině)
(přepis do ruštiny)

Вольга Мiĸалаеўна
ЧАМАДАНАВА

Olga Nikolaevna
CHEMODANOVA

Ольга Ниĸолаевна
ЧЕМОДАНОВА

Funkce: někdejší tisková tajemnice
běloruského ministerstva vnitra

Z titulu své tehdejší funkce hlavní zástupkyně
běloruského ministerstva vnitra pro styk se
sdělovacími prostředky měla Olga Čemodanova
vedoucí sektoru pro ideologii a mládež
klíčovou úlohu, pokud jde o zkreslování skutečnosti
v rámci výkonné rady města Minsku
při informování o násilí páchaném
na demonstrantech a odvádění pozornosti, jakož
Datum narození: 13.10.1977
i pokud jde o šíření nepravdivých informací o těchto
Místo narození: Minská oblast, bývalý SSSR skutečnostech. Pokojným demonstrantům
(nyní Bělorusko)
adresovala výhružné projevy a nadále obhajovala
násilí namířené proti nim.
Pohlaví: žena
Státní příslušnost: běloruská
Hodnost: plukovnice
Č. cestovního pasu: MC1405076

Liliya Valerevna
LUKASHENKO
(SEMASHKO)

Лiлiя Валер'еўна
ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)
Лилия Валерьевна
ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

Datum zařazení
na seznam

21.6.2021

Jelikož byla součástí bezpečnostního aparátu a jeho
mluvčí, podporuje tak Lukašenkův režim.
Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako
vedoucí sektoru pro ideologii a mládež v rámci
výkonné rady města Minsku.

Funkce: podnikatelka, ředitelka galerie

Liliya Lukashenka (Lilija Lukašenková) je manželkou
Viktora Lukašenka a snachou Alexandra Lukašenka.
Datum narození: 29.10.1979
Je úzce spjata s řadou prominentních společností,
které mají prospěch z Lukašenkova režimu, mimo
Pohlaví: žena
jiné se společnostmi Dana Holdings / Dana Astra
Státní příslušnost: běloruská
a Belkhudozhpromysly concern. Spolu se svým
Č. občanského průkazu: 4291079A047PB1 manželem Viktorem Lukašenkem se zúčastnila tajné
inaugurace Alexandra Lukašenka v září 2020.

21.6.2021

V současné době je ředitelkou galerie „Art Chaos“.
Její obchodní činnost propagují sdělovací prostředky
spolupracující s režimem.

Úřední věstník Evropské unie

121. Liliya Valereuna
LUKASHENKA
(SIAMASHKA)

Důvody pro zařazení na seznam

CS

114. Volha Mikalaeuna
CHAMADANAVA

Identifikační údaje
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Jméno
(angl. přepis z běloruštiny)
(angl. přepis z ruštiny)

Má tedy prospěch z Lukašenkova režimu
a podporuje jej.
123. Aliaksandr Yauhenavich
SHATROU
Alexander (Alexandr)
Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч
ШАТРОЎ

Funkce: podnikatel, akcionář a někdejší
ředitel společnosti LLC Synesis

Александр Евгеньевич
ШАТРОВ

Datum narození: 9.11.1978
Místo narození: bývalý SSSR (nyní Ruská
federace)

Z titulu své tehdejší funkce ředitele a někdejšího
většinového akcionáře společnosti LLC Synesis byl
Alexandr Šatrov odpovědný za to, že se tato
společnost rozhodla poskytnout běloruským
orgánům platformu Kipod pro účely sledování, která

21.6.2021

Pohlaví: muž
25.2.2022

Jméno
(v běloruštině)
(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení
na seznam

Státní příslušnost: ruská, běloruská

CS

prohledává a analyzuje videozáznamy a používá
software pro rozpoznávání obličeje. Přispívá tudíž
Č. občanského průkazu: 3091178A002VF5
k represi vůči občanské společnosti a demokratické
opozici ze strany státního aparátu.

25.2.2022

Jméno
(angl. přepis z běloruštiny)
(angl. přepis z ruštiny)

Společnost LLC a její dceřiná společnost Panoptes
mají prospěch z účasti na státním bezpečnostním
monitorovacím systému. I další společnosti, jež byly
vlastněné či spoluvlastněné Šatrovem, například
BelBet a Synesis Sport, mají prospěch ze státních
zakázek.

124. Siarhei Siamionavich
TSIATSERYN
Sergei Semionovich
TETERIN

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН Funkce: podnikatel, vlastník společnosti
BelGlobalStart, spoluvlastník společnosti
Сергей Семёнович ТЕТЕРИН
VIBEL, někdejší předseda běloruské tenisové
federace
Datum narození: 7.1.1961
Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní
Bělorusko)
Pohlaví: muž
Státní příslušnost: běloruská

125. Mikhail Safarbekovich
GUTSERIEV

Микаил (Михаил)
Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

Sergej Teterin je jedním z předních podnikatelů
působících v Bělorusku; jeho podnikatelská činnost
se zaměřuje na distribuci alkoholických nápojů
(prostřednictvím jeho společnosti BelGlobalStart),
potravinářských produktů a nábytku. Patří do užšího
okruhu podnikatelů spojených s Lukašenkem.

21.6.2021

V roce 2019 dostala společnost BelGlobalStart
příležitost zahájit výstavbu víceúčelového
obchodního centra naproti prezidentskému paláci
v Minsku. Spoluvlastní společnost VIBEL, která
prodává reklamní časy na řadě běloruských státních
televizních kanálů. Byl předsedou běloruské tenisové
federace a bývalý Lukašenkův poradce pro otázky
sportu.

Funkce: podnikatel, akcionář a předseda
Michail Guceriev je přední ruský podnikatel
představenstva společností Safmar a Slavkali s obchodními zájmy v Bělorusku v odvětví
energetiky, potaše, pohostinství a dalších. Již dlouho
Datum narození: 9.5.1958
patří mezi osoby blízké Alexandru Lukašenkovi
a díky této vazbě nashromáždil značné bohatství
Místo narození: Akmolinsk, bývalý SSSR
a získal významný vliv mezi politickou elitou
(nyní Kazachstán)
v Bělorusku. Společnost Safmar, jež byla ovládána
Pohlaví: muž

Úřední věstník Evropské unie

Šatrov veřejně kritizoval osoby protestující proti
Lukašenkovu režimu a relativizoval absenci
demokracie v Bělorusku. Má tedy prospěch
z Lukašenkova režimu a podporuje jej.
I nadále je akcionářem společnosti LLC Synesis.

21.6.2021

L 46/13

Jméno
(v běloruštině)
(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Státní příslušnost: ruská

Důvody pro zařazení na seznam

Úřední věstník Evropské unie

Guceriev rovněž podpořil Lukašenka ve sporu
s Ruskem ohledně dodávek ropy. Guceriev byl
předsedou představenstva a akcionářem společnosti
Slavkali, která buduje závod na těžbu a zpracování
chloridu draselného Nezhinsky (Nežinskij)
na Starobinském nalezišti potaše v blízkosti města
Ljubaň. Jedná se o největší investici v Bělorusku
v celkovém objemu 2 miliardy amerických dolarů.
Lukašenko přislíbil na počest podnikatele
přejmenovat město Ljubaň na „Gucerievsk“.
Mezi jeho další podniky v Bělorusku patřily čerpací
stanice a úložiště nafty či hotel, obchodní centrum
a letištní terminál v Minsku. Poté, co bylo proti
Gucerievovi v Rusku zahájeno trestní řízení,
vystupoval Lukašenko na jeho obranu. Lukašenko
také Gucerievovi poděkoval za jeho finanční
příspěvky na dobročinné účely a za investice
v Bělorusku v objemu miliard dolarů. Podle
dostupných informací Guceriev daroval
Lukašenkovi luxusní dary.

CS

Gucerievem, byla jedinou ruskou ropnou
společností, která nadále zajišťovala dodávky ropy
běloruským rafinériím v průběhu energetické krize
mezi Běloruskem a Ruskem na počátku roku 2020.

Datum zařazení
na seznam

L 46/14

Jméno
(angl. přepis z běloruštiny)
(angl. přepis z ruštiny)

Rovněž prohlásil, že je majitelem rezidence, která de
facto patří Lukašenkovi, čímž jej kryl, když novináři
začali vyšetřovat Lukašenkův majetek. Guceriev se
zúčastnil tajné inaugurace Lukašenka dne 23. září
2020. V říjnu 2020 se Lukašenko i Guceriev objevili
na slavnostním otevření ortodoxního kostela, jehož
výstavbu Guceriev sponzoroval.

25.2.2022

Jméno
(v běloruštině)
(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení
na seznam

127. Aliaksandr Mikalaevich
ZAITSAU

Funkce: podnikatel, spoluvlastník skupiny
Bremino a skupiny Sohra

Александр Николаевич
ЗАЙЦЕВ

Datum narození: 22.11.1976
Místo narození: Ružany, Brestská oblast,
bývalý SSSR (nyní Bělorusko)
Pohlaví: muž
Státní příslušnost: běloruská

Aliaksandr Zaitsau (Alexandr Zajcev) je bývalým
asistentem Viktora Lukašenka, syna a bývalého
poradce pro národní bezpečnost Alexandra
Lukašenka. Prostřednictvím vazeb na rodinu
Lukašenků získává Alexandr Zajcev lukrativní
zakázky pro své podniky. Měl úzké vazby na skupinu
Sohra, která má oprávnění k vývozu produkce
státem vlastněných podniků (traktory, nákladní
automobily) do zemí Perského zálivu a do afrických
zemí. Je rovněž spoluvlastníkem a předsedou rady
účastníků skupiny Bremino. Společnost obdržela
státní podporu na rozvoj zóny Bremino-Orša, jakož
i řadu finančních a daňových výhod a dalších výsad.
Zajcev a další vlastníci skupiny Bremino získali
podporu Viktora Lukašenka.

21.6.2021
Úřední věstník Evropské unie

Alexander (Alexandr)
Nikolaevich ZAITSEV

Аляксандр Мiкалаевiч
ЗАЙЦАЎ

CS

Když byli v srpnu 2020 propuštěni stávkující
zaměstnanci běloruských státních sdělovacích
prostředků, byli podle informací z médií
do Běloruska letadly patřícími Gucerievovi
přepraveni ruští pracovníci sdělovacích prostředků,
aby propuštěné pracovníky nahradili, a byli
ubytováni v hotelu Minsk Renaissance patřícím
Gucerievovi. Guceriev pomáhal během krize
COVID-19 s pořízením výpočetních tomografů pro
Bělorusko. Michail Gutceriev má tudíž prospěch
z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

25.2.2022

Jméno
(angl. přepis z běloruštiny)
(angl. přepis z ruštiny)

Má tedy prospěch z Lukašenkova režimu
a podporuje jej.
144. Andrei Siarheevich BAKACH Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ
Andrei Sergeevich BAKACH Андрей Сергеевич БАКАЧ

Funkce: někdejší vedoucí policejního
oddělení Pěrvomajského rajónu v Minsku

Z titulu své někdejší funkce vedoucího sektoru pro
vnitřní věci správy Pěrvomajského rajónu v Minsku
(od prosince 2019) byl Andrej Bakač odpovědný
První zástupce vedoucího sektoru pro vnitřní
za jednání policejních složek náležejících k tomuto
věci výkonného výboru Hrodenské oblasti.
policejnímu okrsku a za jednání, k němuž docházelo

21.6.2021“

L 46/15

Jméno
(v běloruštině)
(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Datum narození: 19. 11. 1983

Pohlaví: muž
Státní příslušnost: běloruská

Datum zařazení
na seznam

na dané policejní stanici. V době, kdy tuto funkci
zastával, byli pokojní demonstranti v prostorách
policejní stanice, která podléhala jeho vedení,
podrobováni krutému, nelidskému a ponižujícímu
zacházení.

CS

Místo narození: Minsk, bývalý SSSR (nyní
Bělorusko)

Důvody pro zařazení na seznam

L 46/16

Jméno
(angl. přepis z běloruštiny)
(angl. přepis z ruštiny)

Je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských
práv a za represe vůči občanské společnosti
a demokratické opozici.
Je i nadále aktivní v Lukašenkově režimu jako první
zástupce vedoucího sektoru pro vnitřní věci
výkonného výboru Hrodenské oblasti

„1.

Název

Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(v běloruštině)

(angl. přepis z ruštiny)

(přepis do ruštiny)

Beltechexport

Белтехэкспорт

Identifikační údaje

Adresa: Nezavisimosti Ave., 86-B, Minsk,
Bělorusko
Internetové stránky: https://bte.by/
E-mail: mail@bte.by

2.

Dana Holdings

ТАА „Дана Холдынгз“
ООО „Дана Холдингз“

Adresa: Peter Mstislavets St., 9, pom. 3
(kancelář 4), 220076, Minsk, Bělorusko
Registrační číslo: 690611860

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení
na seznam

Beltechexport je soukromý subjekt, který vyváží
zbraně a vojenské vybavení vyrobené ve státem
vlastněných běloruských společnostech do zemí
v Africe, Jižní Americe, Asii a na Blízkém východě.
Beltechexport je úzce spjat s ministerstvem obrany
Běloruska.
Beltechexport tak má prospěch ze svého napojení
na Lukašenkův režim a podporuje jej tím, že
poskytuje výhody prezidentské kanceláři.

17.12.2020

Společnost Dana Holdings je jedním z hlavních
realitních developerů a stavebních podniků
v Bělorusku. Společnost a její dceřiné společnosti

17.12.2020

Úřední věstník Evropské unie

2) Tabulka „B. Právnické osoby, subjekty a orgány podle čl. 2 odst. 1“ se nahrazuje touto tabulkou:

25.2.2022

Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(v běloruštině)

(angl. přepis z ruštiny)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

získaly práva na výstavbu na pozemcích, na nichž
vybudovaly několik velkých obytných komplexů
a obchodních center.

E-mail: info@bir.by

Jednotlivci, kteří údajně zastupují Dana Holdings,
udržují úzké vztahy s prezidentem Lukašenkem.
Prezidentova snacha Lilija Lukašenková zastávala
vysokou funkci ve společnosti Dana Astra.

Tel.: +375 29 636-23-91

CS

Internetové stránky: https://bir.by/; https://
en.dana-holdings.com; https://danaholdings.com/

Datum zařazení
na seznam

25.2.2022

Název

Dana Holdings je v Bělorusku stále hospodářsky
činná.
Dana Holdings má tedy prospěch z Lukašenkova
režimu a podporuje jej.
Dana Astra

ЗТАА „Дана Астра“
ИООО „Дана Астра“

Adresa: Peter Mstislavets St., 9, pom. 9-13,
220076 Minsk, Bělorusko
Registrační číslo: 191295361
Internetové stránky: https://bir.by/; https://
en.dana-holdings.com; https://danaholdings.com/
E-mail: PR@bir.by
Tel.: +375 17 269-32-60, +375 17
269-32-51

Společnost Dana Astra, dříve dceřiná společnost
Dana Holdings, je jedním z hlavních realitních
developerů a stavebních podniků v Bělorusku.
Společnost získala práva na výstavbu na pozemcích
a buduje multifunkční centrum Minsk World, které
označuje za největší investici tohoto druhu v Evropě.

17.12.2020

Jednotlivci, kteří údajně zastupují Dana Astra,
udržují úzké vztahy s prezidentem Lukašenkem.
Prezidentova snacha Lilija Lukašenková zastávala ve
společnosti vysokou funkci.

Úřední věstník Evropské unie

3.

Dana Astra má tedy prospěch z Lukašenkova režimu
a podporuje jej.
4.

GHU – Hlavní hospodářská
správa prezidentské
kanceláře

Главное хозяйственное
управление

Adresa: Miasnikova 37, Minsk, Bělorusko
Internetové stránky: http://ghu.by
E-mail: ghu@ghu.by

Hlavní hospodářská správa (GHU) prezidentské
kanceláře je největším subjektem působícím na trhu
s nebytovými nemovitostmi v Běloruské republice
a zajišťuje dohled nad řadou společností.

17.12.2020

Prezident Alexandr Lukašenko požádal Viktora
Šejmana, tehdejšího ředitele Ředitelství správy
majetku prezidenta Běloruska, který vykonával

L 46/17

Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(v běloruštině)

(angl. přepis z ruštiny)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení
na seznam

L 46/18

Název

přímou kontrolu nad GHU, aby dohlížel
na bezpečnost prezidentských voleb v roce 2020.
CS

GHU tak má prospěch ze svého napojení
na Lukašenkův režim a podporuje jej.
5.

SYNESIS LLC

ООО „Синезис“

Adresa: Platonova 20B, 22005 Minsk,
Bělorusko; Mantulinskaja 24, 123100
Moskva, Rusko.
Registrační číslo: 190950894 (Bělorusko);
7704734000/
770301001 (Rusko).

Společnost Synesis LLC poskytuje běloruským
orgánům platformu pro účely sledování, která
dokáže prohledávat a analyzovat videozáznamy
a používat software pro rozpoznávání obličeje, čímž
společnost nese odpovědnost za represi vůči
občanské společnosti a demokratické opozici ze
strany státního aparátu v Bělorusku.

17.12.2020

Úřední věstník Evropské unie

Internetové stránky: https://synesis.partners; Zaměstnanci společnosti Synesis mají zakázáno
komunikovat v běloruštině, společnost tak
https://synesis-group.com/
podporuje diskriminaci na základě jazyka – politiku
E-mail: yuriy.serbenkov@synesis.by
Lukašenkova režimu.
Tel.: +375 (17) 240-36-50
Mezi uživatele systému vytvořeného společností
Synesis patří běloruský Výbor státní bezpečnosti
(KGB) a ministerstvo vnitra. Společnost tak má
prospěch ze svého napojení na Lukašenkův režim
a podporuje jej.
Tehdejší ředitel, zakladatel a bývalý většinový
akcionář společnosti Synesis Alexandr Šatrov
veřejně kritizoval osoby protestující proti
Lukašenkovu režimu a relativizoval nedostatečnou
demokracii v Bělorusku.
6.

AGAT Electromechanical
Plant OJSC

Агат-электромеханический
завод

Adresa: Nezavisimosti Ave. 115, Minsk,
Bělorusko
Internetové stránky: https://agat-emz.by/

Společnost AGAT Electromechanical Plant OJSC je
součástí Státního úřadu vojenského průmyslu
Běloruské republiky (také znám jako SAMI nebo
Státní výbor pro vojenský průmysl), který je

17.12.2020

E-mail: marketing@agat-emz.by

25.2.2022

Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(v běloruštině)

(angl. přepis z ruštiny)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Tel:
+375 (17) 570-41-45

Datum zařazení
na seznam

odpovědný za provádění vojensko-technické
politiky státu a podléhá Radě ministrů a prezidentovi
Běloruska.

CS

+375 (17) 272-01-32

Důvody pro zařazení na seznam

25.2.2022

Název

Společnost AGAT Electromechanical Plant OJSC tak
má prospěch ze svého napojení na Lukašenkův
režim a podporuje jej.
Společnost vyrábí „Rubež“ – bariérový systém
určený pro potlačování nepokojů, který byl použit
proti pokojným demonstracím po prezidentských
volbách konaných dne 9. srpna 2020, čímž
společnost nese odpovědnost za represi vůči
občanské společnosti a demokratické opozici.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Internetové stránky: 140zavod.org

Společnost 140 Repair Plant je součástí Státního
úřadu vojenského průmyslu Běloruské republiky
(také znám jako SAMI nebo Státní výbor pro
vojenský průmysl), který je odpovědný za provádění
vojensko-technické politiky státu a podléhá Radě
ministrů a prezidentovi Běloruska. Společnost 140
Repair Plant tak má prospěch ze svého napojení
na Lukašenkův režim a podporuje jej.
Společnost vyrábí přepravní a obrněná vozidla, která
byla použita proti pokojným demonstracím po
prezidentských volbách konaných dne 9. srpna
2020, čímž společnost nese odpovědnost za represi
vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

17.12.2020

Úřední věstník Evropské unie

7.

L 46/19

Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(v běloruštině)

(angl. přepis z ruštiny)

(přepis do ruštiny)

MZKT (VOLAT)

МЗКТ - Минский завод
колёсных тягачей

Identifikační údaje

Internetové stránky: www.mzkt.by

Důvody pro zařazení na seznam

17.12.2020
CS

Společnost MZKT (také známa jako VOLAT) je
součástí Státního úřadu vojenského průmyslu
Běloruské republiky (také znám jako SAMI nebo
Státní výbor pro vojenský průmysl), který je
odpovědný za provádění vojensko-technické
politiky státu a podléhá Radě ministrů a prezidentovi
Běloruska. Společnost MZKT (také známa jako
VOLAT) tak má prospěch ze svého napojení
na Lukašenkův režim a podporuje jej.

Datum zařazení
na seznam

Sohra Group/Sohra LLC

ООО Сохра

Adresa: Revolucyonnaya 17/19, kancelář
č. 22, 220030 Minsk, Bělorusko
Registrační číslo: 192363182
Internetové stránky: http://sohra.by/
E-mail: info@sohra.by

Společnost Sohra patřila Alexandrovi Zajcevovi,
jednomu z nejvlivnějších podnikatelů v Bělorusku,
který má úzké vazby na běloruskou politickou scénu
a je blízkým pomocníkem Lukašenkova nejstaršího
syna Viktora. Sohra propaguje běloruské
průmyslové výrobky v zemích Afriky a Blízkého
východu. Sohra byla spoluzakladatelem společnosti
obranného průmyslu BSVT-New Technologies, která
se věnuje výrobě zbraní a modernizaci střel. Sohra
díky svému privilegovanému postavení slouží jako
spojka mezi běloruskými politickými strukturami
a společnostmi ve vlastnictví státu a zahraničními
partnery v Africe a na Blízkém východě. Je zapojena
rovněž do těžby zlata v afrických zemích na základě
koncese, kterou získal Lukašenkův režim.

21.6.2021

Úřední věstník Evropské unie

Zaměstnanci společnosti MZKT, kteří protestovali
během návštěvy Alexandra Lukašenka ve výrobním
podniku a po prezidentských volbách v roce 2020
stávkovali, byli propuštěni, čímž společnost nese
odpovědnost za porušování lidských práv.
9.
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8.

Název

Skupina Sohra má tedy prospěch z Lukašenkova
režimu

25.2.2022

Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(v běloruštině)

(angl. přepis z ruštiny)

(přepis do ruštiny)

Bremino Group LLC

ООО „Бремино групп“

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

21.6.2021
CS

Adresa: Niamiha 40, 22004 Minsk 220004, Skupina Bremino je iniciátorem a jedním ze správců
Bělorusko;, obec Bolbasovo, Zavodskaya 1k, projektu zvláštní ekonomické zóny Bremino-Orša,
Oršská oblast, Bělorusko
která byla vytvořena prezidentským dekretem
podepsaným Alexandrem Lukašenkem. Společnost
Registrační číslo: 691598938
obdržela státní podporu na rozvoj zóny BreminoInternetové stránky: http://www.bremino.by Orša, jakož i řadu finančních a daňových výhod
a dalších výsad. Majitelé skupiny Bremino – Alexandr
E-mail: office@bremino.by;
Zajcev, Nikolaj Vorobej a Alexej Aleksin – patří
marketing@bremino.by
do užšího kruhu podnikatelů spojených
s Lukašenkem a udržují blízké vztahy s Lukašenkem
a jeho rodinou.

Datum zařazení
na seznam

25.2.2022

10.

Název

Skupina Bremino má tedy prospěch z Lukašenkova
režimu.
Úřední věstník Evropské unie

Skupina Bremino je vlastníkem dopravního
a logistického střediska na bělorusko-polském
hraničním přechodu Bremino-Bruzgi, které
Lukašenkův režim využíval jako útočiště pro
migranty, kteří byli přepravováni na hranici mezi
Běloruskem a Unií za účelem jejího nedovoleného
překročení. V středisku Bremino-Bruzgi se rovněž
uskutečnila Lukašenkova návštěva migrantů
zaměřená na propagandu.
Skupina Bremino se tudíž podílí na činnostech
Lukašenkova režimu usnadňujících nedovolené
překračování vnějších hranic Unie.
11.

Globalcustom Management
LLC

ООО „Глобалкастомменеджмент“

Adresa: Nemiga 40/301, Minsk, Bělorusko
Registrační číslo: 193299162
Internetové stránky: https://globalcustom.
by/
E-mail: info@globalcustom.by

Společnost Globalcustom Management má vazby
na Ředitelství správy majetku prezidenta Běloruska,
v jehož čele stál Viktor Šejman, zařazený na sankční
seznam Unie od roku 2004. Společnost je zapojena
do pašování zboží do Ruska, což by nebylo možné
bez souhlasu Lukašenkova režimu, pod jehož
kontrolou jsou příslušníci pohraniční stráže a celní
orgány. Výsadní postavení v odvětví vývozu květin
do Ruska, z něhož má tato společnost prospěch, je

21.6.2021
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Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(v běloruštině)

(angl. přepis z ruštiny)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení
na seznam

12.

Belarusski Avtomobilnyi
Zavod (BelAZ) / OJSC
„BELAZ“

ОАО „БЕЛАЗ“

Adresa: 40 let Octyabrya St. 4, 222161,
Žodzina, Minská oblast, Bělorusko
Internetové stránky: hhttps://belaz.by

OJSC „BelAZ“ je jednou z předních společností ve
vlastnictví státu v Bělorusku a jedním z největších
výrobců velkých nákladních automobilů a velkých
sklápěcích nákladních automobilů na světě.
Představuje zdroj značných příjmů pro Lukašenkův
režim. Lukašenko prohlásil, že vláda bude tuto
společnost vždy podporovat, a popsal ji jako
„běloruskou značku“ a „součást národního dědictví“.
OJSC „Belaz“ dala své prostory a vybavení k dispozici
pro uspořádání politického mítinku na podporu
Lukašenkova režimu. Společnost OJSC „BelAZ“ má
tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.
Zaměstnancům OJSC „BelAZ“, kteří se účastnili
stávek a pokojných protestů po podvodných volbách
v srpnu 2020 v Bělorusku, bylo vyhrožováno
propuštěním a byli vedením společnosti
zastrašováni. Zástupci společnosti OJSC „BelAZ“
zamkli skupinu zaměstnanců v prostorách závodu,
aby jim zabránili v účasti na protestech. Vedení
společnosti prezentovalo stávku sdělovacím
prostředkům jako schůzi zaměstnanců. Společnost
OJSC „BelAZ“ je tudíž odpovědná za represi vůči
občanské společnosti a podporuje Lukašenkův
režim.

21.6.2021

Úřední věstník Evropské unie

Veřejná akciová společnost
„BELAZ“- správcovská
společnost holdingu
„BELAZ-HOLDING“

ААТ „БЕЛАЗ“

CS

rovněž podmíněno podporou režimu. Společnost
Globalcustom Management byla prvním vlastníkem
GardService, jediné soukromé společnosti, jíž
Lukašenko povolil používání zbraní. Globalcustom
Management má tedy prospěch z Lukašenkova
režimu.
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Název

25.2.2022

Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(v běloruštině)

(angl. přepis z ruštiny)

(přepis do ruštiny)

Minskii Avtomobilnyi Zavod ААТ „Мiнскi аўтамабiльны
(MAZ) / OJSC „MAZ“
завод“

Důvody pro zařazení na seznam

Adresa: Socialisticheskaya 2, 220021 Minsk, OJSC Minský automobilový závod (MAZ) je jedním
Bělorusko
z největších výrobců automobilů ve vlastnictví státu
v Bělorusku. Lukašenko jej popsal jako „jeden
Internetové stránky: http://maz.by/
z nejdůležitějších průmyslových podniků v zemi“.
Představuje zdroj příjmů pro Lukašenkův režim.
Datum registrace: 16.7.1944
OJSC MAZ dal své prostory a vybavení k dispozici
Tel. +375 (17) 217-22-22; +8000
pro uspořádání politického mítinku na podporu
217-22-22
režimu. Závod OJSC MAZ má tedy prospěch
z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

Datum zařazení
na seznam

21.6.2021
CS

Veřejná akciová společnost ОАО „Минский
„Minsk Automobile Works“ - автомобильный завод“
správcovská společnost
holdingu „BELAVTOMAZ“

Identifikační údaje

Logex

ТАА „Лагекс“
ООО „Логекс“

Adresa: 24 Kommunisticheskaya Str., office Společnost Logex má vazby na Alexandra Šakutina,
2, Minsk, Bělorusko
podnikatele blízkého Lukašenkovu režimu, který byl
označen Unií.
Registrační číslo: 192695465
Společnost se věnuje vývozu květin do Ruské
Internetové stránky: http://logex.by/
federace za dumpingové ceny, což by nebylo možné
bez souhlasu režimu, pod jehož kontrolou jsou
E-mail: info@logex.by
příslušníci pohraniční stráže a celní orgány. Výsadní
postavení v odvětví vývozu květin do Ruska, z něhož
má tato společnost prospěch, je podmíněno
podporou režimu. Hlavními běloruskými dodavateli
řezaných květin jsou společnosti, které jsou úzce
propojeny s vedením republiky.

21.6.2021

Úřední věstník Evropské unie

Zaměstnanci OJSC MAZ, kteří se účastnili stávek
a pokojných protestů po podvodných volbách
v srpnu 2020 v Bělorusku, byli vedením společnosti
zastrašováni a později propuštěni ze zaměstnání.
Zástupci společnosti OJSC MAZ zamkli skupinu
zaměstnanců v prostorách závodu, aby jim zabránili
v účasti na protestech. Společnost OJSC MAZ je tudíž
odpovědná za represi vůči občanské společnosti
a podporuje Lukašenkův režim.
14.

25.2.2022

13.

Název

Logex má tedy prospěch z Lukašenkova režimu.
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Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(v běloruštině)

(angl. přepis z ruštiny)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

16.

Belaeronavigatsia

Белаэранавiгацыя

státní podnik

Дзяржаўнае прадпрыемства
Белаэронавигация
Государственное
предприятие

Novaya Neftnaya Kompaniya (NNK), New Oil
company, je subjekt založený v březnu 2020. Jedná
se o jedinou soukromou společnost, která je
oprávněna vyvážet ropné produkty z Běloruska –
což svědčí o úzké vazbě na vládní orgány a o nejvyšší
úrovni státních výsad. NNK je vlastněna společností
Interservice, jejímž vlastníkem je Nikolaj Vorobej,
jeden z předních podnikatelů, kteří mají prospěch
z Lukašenkova režimu a podporují jej. NNK je údajně
rovněž napojena na Alexeje Oleksina, dalšího
významného běloruského podnikatele, který má
prospěch z Lukašenkova režimu. Podle zpráv
sdělovacích prostředků založil NNK Oleksin spolu
s Vorobejem. Běloruské orgány rovněž využily NNK
k přizpůsobení běloruského hospodářství
omezujícím opatřením zavedeným Unií.
Společnost NNK má tedy prospěch z Lukašenkova
režimu.

21.6.2021

Adresa: 19 Korotkevich St., 220039 Minsk, Státní podnik Belaeronavigatsia je odpovědný
Bělorusko
za běloruské řízení letového provozu. Nese proto
odpovědnost za odklonění letu přepravujícího
Datum registrace: 1996
cestující FR4978 na minské letiště, ke kterému došlo
bez řádného odůvodnění dne 23. května 2021. Toto
Internetové stránky: http://www.ban.by/
politicky motivované rozhodnutí mělo za cíl zatčení
E-mail: office@ban.by
a zadržení opozičního novináře Ramana Prataseviče
a Sofie Sapegové a je formou represe vůči občanské
Tel.: +375 (17) 215-40-51
společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.
Fax: +375 (17) 213-41-63
Státní podnik Belaeronavigatsia je tudíž odpovědný
za represi vůči občanské společnosti a demokratické
opozici.

21.6.2021

Úřední věstník Evropské unie

JSC „NNK“ (Novaia naftavaia ЗАТ „ННК“ (Новая нафтавая Adresa: Rakovska St. 14W room 7, 5th floor,
kampania) / New Oil
кампанiя)
Minsk, Bělorusko
Company
ЗАО „ННК“ (Новая нефтяная Registrační číslo: 193402282
компания)–

Datum zařazení
na seznam

CS

15.

Důvody pro zařazení na seznam
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Název

25.2.2022

Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(v běloruštině)

(angl. přepis z ruštiny)

(přepis do ruštiny)

Adresa: 14A Nemiga St., 22004 Minsk,
Bělorusko
Datum registrace: 4.1.1996
Registrační číslo: 600390798

Důvody pro zařazení na seznam

Veřejná akciová společnost „Belavia Belarus Airlines“
je státem vlastněný národní letecký dopravce.
Alexandr Lukašenko slíbil, že jeho úřad poskytne
Belavii veškerou možnou podporu poté, co Unie
rozhodla o zavedení zákazu přeletů vzdušného
prostoru Unie a přístupu na letiště v Unii pro všechny
běloruské letecké dopravce. Za tímto účelem se
s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dohodl
na tom, že pro Belavii bude naplánováno otevření
nových leteckých tras.

Belavia má tedy prospěch z Lukašenkova režimu
a podporuje jej.
Belavia se podílela na přepravě migrantů z Blízkého
východu do Běloruska. Migranti, kteří chtějí
překročit vnější hranici Unie, cestují z řady zemí
na Blízkém východě, zejména Libanonu, Spojených
arabských emirátů a Turecka, do Minsku na palubě
letadel provozovaných Belavií. Za účelem usnadnění
tohoto pohybu otevřela Belavia nové letecké trasy
a navýšila počet letů na stávajících trasách. Letenky
Belavie potenciálním migrantům přitom coby
prostředníci prodávají místní cestovní kanceláře, což
Belavii pomáhá zůstávat v pozadí.

2.12.2021

Úřední věstník Evropské unie

Vedení Belavie také instruovalo své zaměstnance,
aby neprotestovali proti nesrovnalostem
zaznamenaným při volbách v Bělorusku ani proti
hromadnému zatýkání vzhledem k tomu, že Belavia
je státem vlastněný podnik.

Datum zařazení
na seznam

CS

Veřejná akciová společnost ААТ „Авiякампанiя Белавiя“
„Belavia Belarusian Airlines“
ОАО „Авиакомпания
Белавиа“

Identifikační údaje

25.2.2022

17.

Název

Belavia se tudíž podílí na činnostech Lukašenkova
režimu usnadňujících nedovolené překračování
vnějších hranic Unie.

L 46/25

Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(v běloruštině)

(angl. přepis z ruštiny)

(přepis do ruštiny)

Republikový unitářský
podnik „TSENTRKURORT“

Республиканское унитарное
предприятие
„ЦЕНТРКУРОРТ“

Důvody pro zařazení na seznam

Adresa: 39 Myasnikova St., 220030 Minsk, Státem vlastněná společnost cestovního ruchu
Bělorusko,
Tsentrkurort (Centrkurort) je součástí Ředitelství
správy majetku prezidenta Běloruska. Podle
Datum registrace: 12.8.2003
dostupných informací je společnost Centrkurort
jednou ze společností koordinujících příliv
Registrační číslo: 100726604
migrantů, kteří mají v úmyslu překročit hranici mezi
Běloruskem a Unií. Pomohla alespoň 51 iráckým
občanům získat víza pro návštěvu Běloruska
a podepsala smlouvu o přepravních službách
s běloruskou společností Strojtur, která nabízí
pronájmy autobusů s řidičem. Autobusy
rezervované společností Centrkurort přepravovaly
migranty, včetně dětí, z letiště v Minsku do hotelů.

Datum zařazení
na seznam

2.12.2021
CS

Рэспублiканскае унiтарнае
прадпрыемства
„ЦЭНТРКУРОРТ“

Identifikační údaje

Oskartour LLC

ООО Оскартур

Adresa: 25 Karl Marx St., room 1n, Minsk,
Bělorusko
Datum registrace: 18.10.2016
Registrační číslo: 192721937

Oskartur je cestovní kancelář, která usnadňovala
získávání víz pro migranty z Iráku a organizovala
jejich následnou cestu do Běloruska lety z Bagdádu
do Minsku. Tito iráčtí migranti byli následně
převezeni na hranici mezi Běloruskem a Unií
za účelem jejího nedovoleného překročení.
Za pomoci Oskarturu a jeho kontaktů s iráckými
leteckými společnostmi, běloruskými orgány
a státem vlastněnou společností Centrkurort zahájil
irácký letecký dopravce pravidelné lety z Bagdádu
do Minsku s cílem dopravit do Běloruska větší počet
osob za účelem nedovoleného překročení vnějších
hranic Unie. Oskartur byl zapojen do tohoto
systému nedovoleného překračování hranic
organizovaného běloruskými bezpečnostními
službami a společnostmi ve vlastnictví státu.

2.12.2021

Úřední věstník Evropské unie

Centrkurort se tudíž podílí na činnostech
Lukašenkova režimu usnadňujících nedovolené
překračování vnějších hranic Unie
19.

L 46/26

18.

Název

25.2.2022

Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(v běloruštině)

(angl. přepis z ruštiny)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení
na seznam

20.

Republikový dceřiný
unitářský podnik „Hotel
Minsk“

Гатэль „Мiнск“
Республиканское дочернее
унитарное предприятие
„Отель „Минск“

Adresa: 11 Nezavisimosti Ave., Minsk,
Bělorusko
Datum registrace: 26.12.2016/3.4.2017
Registrační číslo: 192750964
Internetové stránky: http://hotelminsk.by/
E-mail: hotelminsk@udp.gov.by;
marketing@hotelminsk.by
Fax: +375 (17) 200-00-72

2.12.2021

Hotel Minsk se tudíž podílí na činnostech
Lukašenkova režimu usnadňujících nedovolené
překračování vnějších hranic Unie
21.

Veřejná akciová společnost
„Hotel Planeta“

ААТ „Гасцiнiца Планета“
OAO „Гостиница Планета“

Adresa: 31 Pobediteley Ave., Minsk,
Bělorusko
Datum registrace: 1.2.1994 / 6.3.2000
Registrační číslo: 100135173
E-mail: planeta@udp.gov.by

OJSC Hotel Planeta je dceřiná společnost Ředitelství
správy majetku prezidenta Běloruska – vládní
agentury, která je přímo podřízena prezidentovi.
Tento hotel byl zapojen do systému nedovoleného
překračování hranic organizovaného běloruskými
bezpečnostními službami a společnostmi ve
vlastnictví státu. Migranti byli v hotelu ubytováni

2.12.2021

Úřední věstník Evropské unie

Tel.: +375 (17) 209-90-61

Hotel Minsk je dceřiná společnost Ředitelství správy
majetku prezidenta Běloruska – vládní agentury,
která je přímo podřízena prezidentovi. Tento hotel
byl zapojen do systému nedovoleného překračování
hranic organizovaného běloruskými
bezpečnostními službami a společnostmi ve
vlastnictví státu. Migranti byli v hotelu ubytováni
předtím, než byli převezeni na hranici mezi
Běloruskem a Unií za účelem jejího nedovoleného
překročení. Iráčtí migranti uváděli Hotel Minsk jako
místo přechodného pobytu ve svých žádostech
o běloruské vízum, které podávali bezprostředně
před příletem do Běloruska.

CS

Oskartur se tudíž podílí na činnostech Lukašenkova
režimu usnadňujících nedovolené překračování
vnějších hranic Unie

25.2.2022

Název

Internetové stránky: https://hotelplaneta.by/
Tel.: +375 (17) 226-78-53
Fax: +375 (17) 226-78-55
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Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(v běloruštině)

(angl. přepis z ruštiny)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení
na seznam

CS

předtím, než byli převezeni na hranici mezi
Běloruskem a Unií za účelem jejího nedovoleného
překročení. Cestovní agentuře v Bagdádu zaplatili 1
000 USD za let, turistické vízum a ubytování
v hotelu.

L 46/28

Název

Hotel Planeta se tudíž podílí na činnostech
Lukašenkova režimu usnadňujících nedovolené
překračování vnějších hranic Unie.
22.

ASAM (Asobnaia sluzhba
Асобная служба актыўных
aktyunykh merapryemstvau) мерапрыемстваў (АСАМ)
Отдельная служба активных
мероприятий (ОСАМ)

ASAM (Samostatný útvar pro aktivní opatření) je
běloruská speciální jednotka pohraniční stráže, která
je kontrolovaná Viktorem Lukašenkem a vedená
Igorem Kručkovem. Síly ASAM organizují v rámci
speciální operace „Gate“ nedovolené překračování
hranic přes Bělorusko do členských států Unie
a přímo se podílejí na fyzické přepravě migrantů
na druhou stranu hranice. Přepravovaným
migrantům ASAM účtuje za překročení hranic další
poplatky.

2.12.2021

ASAM se tudíž podílí na činnostech Lukašenkova
režimu usnadňujících nedovolené překračování
vnějších hranic Unie.
23.

Cham Wings Airlines

Adresa: P.O. Box 30588 Damašek, Sýrie
Internetové stránky: https://chamwings.
com/

Společnost Cham Wings Airlines provozuje
charterové lety ze Sýrie do Běloruska. Společnost
navýšila od léta 2021 počet letů z Damašku
do Minsku s cílem přepravovat do Běloruska
migranty, kteří mají v úmyslu nelegálně překročit
vnější hranice do Unie. Aby společnost mohla
organizovat lety mezi Damaškem a Minskem,
otevřela na podzim 2021 také dvě nové pobočky
v Minsku.

2.12.2021

Úřední věstník Evropské unie

OSAM (Otdiel’naya sluzhba
aktivnykh mieropriyatiy)

Adresa: State Border Committee of the
Republic of Belarus, 24 Volodarsky St.,
220050, Minsk, Bělorusko

Společnost Cham Wings Airlines se tudíž podílí
na činnostech Lukašenkova režimu usnadňujících
nedovolené překračování vnějších hranic Unie.
24.

VIP Grub

Adresa: Büyükdere Cad., No:201, Istanbul,
Turecko

2.12.2021
25.2.2022

VIP Grub je pasová a vízová služba se sídlem
v Istanbulu (Turecko), která organizuje cesty
do Běloruska s výslovným záměrem usnadnit
migraci do Unie. VIP Grub aktivně inzeruje migraci
do Unie. VIP Grub se tudíž podílí na činnostech

Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(v běloruštině)

(angl. přepis z ruštiny)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení
na seznam

25.2.2022

Název

Lukašenkova režimu usnadňujících nedovolené
překračování vnějších hranic Unie.
Veřejná akciová společnost
„Grodno Azot“
Včetně pobočky
„Khimvolokno Plant“ JSC
„Grodno Azot“

Veřejná akciová společnost Grodno Azot se sídlem
v Hrodně je významný, státem vlastněný výrobce
ОАО „Гродно Азот“
dusíkatých sloučenin. Lukašenko ji popsal jako
Datum registrace: 1965
„velmi důležitý, strategický podnik“. Společnost
Фiлiял „Завод Хiмвалакно"
Grodno Azot je rovněž vlastníkem výrobního
Registrační číslo: 500036524
ААТ „Гродна Азот“
závodu Khimvolokno Plant, což je významný
Филиал „Завод Химволокно“ Internetové stránky: https://azot.by/en/
výrobce polyamidových a polyesterových
ОАО „Гродно Азот“
Adresa: 4 Slavinskogo, St., 230026 Hrodna, a směsných materiálů. Společnost Grodno Azot i její
výrobní závod Khimvolokno Plant představují zdroj
Bělorusko
značných příjmů pro Lukašenkův režim. Společnost
Datum registrace: 12.5.2000
Grodno Azot tudíž podporuje Lukašenkův režim.
Registrační číslo: 590046884
Lukašenko společnost navštívil a setkal se s jejími
Internetové stránky: www.grodno-khim.by zástupci, s nimiž hovořil o modernizaci výrobního
zařízení a různých formách státní podpory. Rovněž
E-mail: office@grodno-khim.by;
přislíbil, že bude použita půjčka na výstavbu nové
market@grodno-khim.by; ppm@grodnotovárny na výrobu dusíkatých sloučenin v Hrodně.
khim.by; tnp@grodno-khim.by
Společnost Grodno Azot má tedy prospěch
z Lukašenkova režimu.
Tel./fax: +375 (152) 39-19-00, 39-19-44
Zaměstnanci společnosti Grodno Azot, včetně
zaměstnanců výrobního závodu Khimvolokno
Plant, kteří se účastnili pokojných protestů proti
režimu a stávek, byli propuštěni, zastrašováni
a vystaveni výhrůžkám ze strany vedení společnosti
Grodno Azot i představitelů režimu. Společnost
Grodno Azot je tudíž odpovědná za represi vůči
občanské společnosti.

State Production Association Дзяржаўнае вытворчае
„Belorusneft“
аб’яднанне „Беларуснафта“

Adresa: 100 Kosmonavtov Ave., Hrodna,
Bělorusko

Adresa: 9 Rogachevskaya St., 246003
Homel, Bělorusko

Государственное
Datum registrace: 25.2.1966
производственное
Registrační číslo: 400051902
объединение „Белоруснефть“

Belorusneft je státem vlastněná společnost působící
v petrochemickém odvětví. Vedení společnosti
propustilo zaměstnance, kteří se účastnili stávek

2.12.2021

Úřední věstník Evropské unie

26.

ААТ „Гродна Азот“

CS

25.

2.12.2021
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Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(v běloruštině)

(angl. přepis z ruštiny)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení
na seznam

27.

Veřejná akciová společnost
„Belshina“

AAT „Белшина“
ОАО „Белшина“

Adresa: 4 Minskoe Shosse St., 213824
Bobrujsk, Bělorusko

2.12.2021“

Úřední věstník Evropské unie

Společnost Belšina je jedna z předních státem
vlastněných společností v Bělorusku a významný
výrobce pneumatik. Jako taková představuje značný
Datum registrace: 10.1.1994
zdroj příjmů pro Lukašenkův režim. Běloruský stát
má ze zisků společnosti Belšina přímý prospěch.
Registrační číslo: 700016217
Společnost Belšina tedy podporuje Lukašenkův
Internetové stránky: http://www.belshinajsc. režim.
by/
Zaměstnanci společnosti Belšina, kteří protestovali
a stávkovali po prezidentských volbách v Bělorusku
v roce 2020, byli propuštěni. Společnost Belšina je
tudíž odpovědná za represi vůči občanské
společnosti.

CS

a protestů proti režimu nebo tyto protesty veřejně
podporovali. Belorusneft je tudíž odpovědná
za represi vůči občanské společnosti.
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Název

25.2.2022

