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(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER
RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1464
af 10. september 2021
om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der
underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag,
der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1 og 3,
under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådet vedtog den 17. marts 2014 forordning (EU) nr. 269/2014.

(2)

På grundlag af en gennemgang foretaget af Rådet bør oplysningerne om 19 personer og seks enheder i bilag I til
forordning (EU) nr. 269/2014 ændres.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
(1) EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.
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Den Europæiske Unions Tidende

13.9.2021

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2021.

På Rådets vegne
G. DOVŽAN
Formand

13.9.2021

BILAG

I bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 erstattes oplysningerne om de nedenfor anførte personer og enheder af følgende oplysninger:

DA

Personer

Navn

»4.

Identificerende oplysninger

17.3.2014

Han var viceøverstbefalende for Den Russiske Føderations Sortehavsflåde indtil oktober
2015.
Fungerende øverstbefalende for Den Russiske Føderations Stillehavsflåde og viceadmiral.

(Денис Валентинович
БЕРЕЗОВСЬКИЙ)
17.

Denis Valentinovich Berezovskiy blev udnævnt til øverstkommanderende for den
ukrainske flåde den 1. marts 2014, men aflagde efterfølgende ed til Krims væbnede
styrker, hvorved han brød sin ed til den ukrainske flåde.

Dato for
opførelse på
listen

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK Køn: mand
Tidligere viceformand for Den Russiske Føderations Statsduma.
Fødselsdato: 30.7.1970
(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)
Støttede aktivt anvendelsen af russiske væbnede styrker i Ukraine og annekteringen af
Fødested: Skt. Petersborg (tidl.
Krim. Han ledede personligt demonstrationen til støtte for anvendelsen af russiske
Leningrad), Den Russiske Føderation
væbnede styrker i Ukraine.

17.3.2014

Tidligere næstformand for og i øjeblikket medlem af udenrigsudvalget i Den Russiske
Føderations Statsduma.

Den Europæiske Unions Tidende

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY Køn: mand
Fødselsdato: 15.7.1974
(Денис Валентинович
Fødested: Kharkiv, Ukrainske SSR
БЕРЕЗОВСКИЙ)
(nu Ukraine)
Denys Valentynovych
BEREZOVSKYY

Begrundelse

Medlem af præsidiet i partiet Forenet Ruslands almindelige råd.
37.

Sergei Ivanovich MENYAILO
(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN
(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Køn: mand
Fødselsdato: 22.8.1960
Fødested: Alagir, Nordossetiske
autonome SSR, Russiske RSFSR (nu
Den Russiske Føderation)

Tidligere guvernør for den ukrainske indlemmede by Sevastopol.
Tidligere befuldmægtiget repræsentant for præsidenten for Den Russiske Føderation i det
Føderale Distrikt Sibirien. Medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd.

Køn: mand
Fødselsdato: 19.5.1960
Fødested: Ignatovo, Vologodsk
Oblast, USSR (nu Den Russiske
Føderation)

Tidligere medlem af Statsdumaen og tidligere formand for forfatningsudvalget i Dumaen.
Ansvarlig for at fremme vedtagelsen af lovgivningen om indlemmelse af Krim og
Sevastopol i Den Russiske Føderation.

29.4.2014

Fungerende leder af Nordossetien siden den 9. april 2021.

En af formændene for sammenslutningen af russiske advokater.

L 321/3

Tidligere medlem af partiet Forenet Ruslands øverste råd. Rådgiver for Dumaens formand
Volodin. Forsker på nuværende tidspunkt ved institut for statskundskab og jura ved Det
Russiske Videnskabsakademi.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA
(Олег Григорьевич КОЗЮРА)
(Олег Григорович КОЗЮРА)

58.

Roman Viktorovich LYAGIN
(Роман Викторович ЛЯГИН)

Begrundelse

Køn: mand
Fødselsdato: 30.12.1965 eller
19.12.1962
Fødested: Simferopol, Krim eller
Zaporizhia, Ukraine

Tidligere chef for det føderale migrationstjenestekontor for Sevastopol. Ansvarlig for den
systematiske og fremskyndede udstedelse af russiske pas til beboerne i Sevastopol.

Køn: mand
Fødselsdato: 30.5.1980
Fødested: Donetsk, Ukraine

Tidligere chef for den centrale valgkommission i »Folkerepublikken Donetsk«.
Tilrettelagde aktivt folkeafstemningen den 11. maj 2014 om »Folkerepublikken
Donetsks« selvbestemmelse. Tidligere »minister for arbejde og sociale anliggender«.

Roman Viktorovych LIAHIN

Dato for
opførelse på
listen

12.5.2014

Tidligere stabschef for den lovgivende forsamling i Sevastopol.
Rådgiver for guvernøren for Sevastopol.

DA

Oleh Hryhorovych KOZYURA

Identificerende oplysninger

L 321/4

Navn

12.5.2014

Genstand for strafforfølgning i Ukraine.

(Роман Вiкторович ЛЯГIН)
79.

Køn: mand
Tidligere medlem af Statsdumaen.
Fødselsdato: 10.7.1981
Som medlem af Dumaen annoncerede han indvielsen af »de facto-ambassaden« for den
Fødested: Kuibyshev (Samara), Den
ikkeanerkendte såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« i Moskva. Han bidrager til
Russiske Føderation
undermineringen af eller truslen mod Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed.

25.7.2014

Tidligere formand for den russiske Statsdumas udvalg vedrørende idræt, sport og
ungdomsanliggender.
Fungerende guvernør for Khabarovsk Krai siden den 20. juli 2020.
Koordinator for det russiske liberale demokratiske partis regionale afdeling siden den
6. februar 2021.
84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN
(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)
Fedir Dmytrovych BEREZIN
(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Køn: mand
Fødselsdato: 7.2.1960
Fødested: Donetsk, Ukraine

Tidligere såkaldt »viceforsvarsminister« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Han
har tilknytning til Igor Strelkov/Girkin, som er ansvarlig for handlinger, der underminerer
eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ved at påtage sig
rollen som viceforsvarsminister og fungere som sådan har Berezin derfor støttet
handlinger eller politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker. I
øjeblikket bestyrelsesformand for skribentforeningen i DNR og næstformand for DNR's
folkeråd.

25.7.2014

Den Europæiske Unions Tidende

Mikhail Vladimirovich
DEGTYARYOV/DEGTYAREV
(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

13.9.2021

Identificerende oplysninger

Tidligere næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til
føderal forfatningslov »om »Republikken Krims« optagelse i Den Russiske Føderation og
dannelse af nye føderale enheder heri — »Republikken Krim« og byen med føderal status
Sevastopol«.

Dato for
opførelse på
listen

12.9.2014

DA

108. Vladimir Abdualiyevich VASILYEV Køn: mand
(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ) Fødselsdato: 11.8.1949
Fødested: Klin, Moskvaregionen,
Den Russiske Føderation

Begrundelse

13.9.2021

Navn

Tidligere leder af Republikken Dagestan.
Rådgiver for præsidenten for Den Russiske Føderation siden den 5. oktober 2020.
111. Vladimir Stepanovich NIKITIN
(Владимир Степанович НИКИТИН)

Køn: mand
Fødselsdato: 5.4.1948
Fødested: Opochka, Den Russiske
Føderation

Tidligere medlem af Statsdumaen og tidligere første næstformand for Statsdumaens
udvalg vedrørende Uafhængige Stater (SNG), eurasisk integration og forbindelser med
landsmænd. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om
»Republikken Krims« optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale
enheder heri — »Republikken Krim« og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

119. Alexander Mikhailovich BABAKOV Køn: mand
(Aлександр Михайлович БАБАКОВ) Fødselsdato: 8.2.1963
Fødested: Chisinau, Moldoviske SSR
(nu Republikken Moldova)

Tidligere medlem af Statsdumaen. Tidligere næstformand for Statsdumaen, formand for
Statsdumaens kommission vedrørende lovgivningsmæssige bestemmelser for udvikling
af Den Russiske Føderation. Han er et fremtrædende medlem af »Forenet Rusland« og
forretningsmand med betydelige investeringer i Ukraine og på Krim.
Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om »Republikken
Krims« optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri —
»Republikken Krim« og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

Den Europæiske Unions Tidende

Medlem af præsidiet for centralkomitéen for kommunistpartiet i Den Russiske
Føderation.
Leder af den alrussiske folkebevægelse »Russisk Samdrægtighed«, som arbejder på at
skabe en russisk enhedskultur og styrke Ruslands stilling i det tidligere sovjetiske
område og SNG-området.

I øjeblikket medlem af Føderationsrådet i Den Russiske Føderation. Medlem af Udvalget
vedrørende Udenrigsanliggender.
Efter sammenlægningen af de politiske partier »Et retfærdigt Rusland«, »For Sandheden«
og »Ruslands Patrioter« blev Babakov sekretær for præsidiet i den sammenlagte enheds
centralråd.

L 321/5

121. Oleg Konstantinovich AKIMOV
(alias Oleh AKIMOV)
(Олег Константинович АКИМОВ)

Identificerende oplysninger

Køn: mand
Fødselsdato: 15.9.1981
Fødested: Luhansk, Ukraine

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Næstformand for »Den Økonomiske Union Luhansk« i »Det Nationale Råd« for
»Folkerepublikken Luhansk«. Var opstillet som kandidat i det såkaldte »valg« den
2. november 2014 til posten som såkaldt »leder« af »Folkerepublikken Luhansk«. Dette
»valg« var i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt. Tidligere »leder« af den såkaldte
»Sammenslutningen af Fagforeninger«. Medlem af det såkaldte »Folkerådet« i
»Folkerepublikken Luhansk«.

Dato for
opførelse på
listen

29.11.2014

DA

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

Begrundelse

L 321/6

Navn

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage formelt som kandidat i det ulovlige »valg«
har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.
Støtter aktivt handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed.

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Køn: mand
Fødselsdato: 15.3.1961
Fødested: Vodyanske, Dobropillia
Rayon, Donetsk oblast, Ukraine
Водянское, Добропольский район
Донецкой области, Украина

Tidligere såkaldt »uddannelsesminister« i »Folkerepublikken Donetsk«.

29.11.2014

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.
Arbejder på nuværende tidspunkt for akademiet for ledelse og forvaltning i Donetsk
under den såkaldte »leder for Folkerepublikken Donetsk«.
Professor ved afdeling for statslig og kommunal forvaltning ved den føderale institution
for videregående budgetuddannelse »Russisk Universitet for Økonomiske Studier G.V.
Plekhanov« siden september 2018.

131. Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV
(alias Yevhen Vyacheslavovych
ORLOV)
(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Køn: mand
Fødselsdato: 10.5.1980 eller
21.10.1983
Fødested: Snezhnoye, Donetsk
oblast, Ukraine
г. Снежное, Донецкой области,
Украина

Tidligere medlem af »Det Nationale Råd« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.
Tidligere formand for folkebevægelsen »Frit Donbass«.

29.11.2014

Den Europæiske Unions Tidende

130. Ihor Vladymyrovych KOSTENOK
(alias Igor Vladimirovich
KOSTENOK)

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.
Næstformand for industri- og handelsudvalget i Folkerepublikken Donetsks
nationalforsamling.

13.9.2021

137. Eduard Aleksandrovich BASURIN

Køn: mand
Fødselsdato: 27.6.1966
Fødested: Donetsk, Ukraine

Eduard Oleksandrovych BASURIN
(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Begrundelse

Talsmand for og stedfortrædende leder af »Folkemilitsen« for den såkaldte
»Folkerepublikken Donetsk«.

Dato for
opførelse på
listen

16.2.2015
DA

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Identificerende oplysninger

13.9.2021

Navn

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.
Stedfortrædende leder af »Folkerepublikken Donetsks Folkemilitsafdeling«.

138. Alexandr Vasilievich SHUBIN
(Александр Васильевич ШУБИН)

Tidligere såkaldt »justitsminister« i den ulovlige såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.
Tidligere formand for »Den Centrale Valgkommission« for den såkaldte
»Folkerepublikken Luhansk«.

16.2.2015

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.
Afskediget som formand for »Den Centrale Valgkommission« for den såkaldte
»Folkerepublikken Luhansk« i juni 2018.
Registreret som notar i Luhansk.
Støtter og legitimerer fortsat separatistiske politikker.

158. Andrey Vladimirovich CHEREZOV
(TSCHERESOW)
(Андрей Владимирович ЧЕРЕЗОВ)

Køn: mand
Fødselsdato: 12.10.1967
Fødested: Salair, Kemerovskaya
Oblast, Den Russiske Føderation

160. Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA Køn: mand
Fødselsdato: 17.2.1970
(Сергей Анатольевич ТОПОРFødested: Den Moldaviske
ГИЛКА)
Sovjetrepublik (nu Republikken
Moldova)
Nationalitet: russisk

Tidligere viceenergiminister i Den Russiske Føderation.

4.8.2017

Den Europæiske Unions Tidende

Køn: mand
Fødselsdato: 20.5.1972 eller
30.5.1972
Fødested: Luhansk, Ukraine

Har et medansvar for beslutningen om at overføre gasturbiner, som Siemens Gas Turbine
Technologies OOO havde leveret til OAO VO Technopromexport, med henblik på
installering på Krim. Denne beslutning bidrager til etablering af en uafhængig
energiforsyning for Krim og Sevastopol som et middel til at støtte deres adskillelse fra
Ukraine og underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

4.8.2017

L 321/7

Som generaldirektør for OAO »VO TPE« ledte han forhandlingerne med Siemens Gas
Turbine Technologies OOO om køb og levering af gasturbinerne til et kraftværk i
Taman i Krasnodarregionen i Den Russiske Føderation. Han var senere som
generaldirektør for OOO »VO TPE« ansvarlig for overførslen af gasturbinerne til Krim og
for gennemførelsen af projektet vedrørende bygning af varmekraftværkerne Balaklava og
Tavricheskaya, hvor turbinerne blev installeret. Dette bidrager til etablering af en
uafhængig energiforsyning for Krim og Sevastopol som et middel til at støtte deres
adskillelse fra Ukraine og underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed.

164. Aleksandr Yurevich PETUKHOV

Køn: mand
Fødselsdato: 17.7.1970
Fødested: Ryazan, Den Russiske
Føderation

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

Begrundelse

Tidligere formand for Sevastopols valgkommission. Han har i denne rolle deltaget i
afholdelsen af det russiske præsidentvalg den 18. marts 2018 i det ulovligt annekterede
Krim og Sevastopol og dermed aktivt støttet og gennemført politikker, som
underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Dato for
opførelse på
listen

14.5.2018«
DA

Aleksandr Yurievich PETUKHOV
(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Identificerende oplysninger

Ledende føderal inspektør for Moskvaregionen.

(Олександр Юрiйович ПЄТУХОВ)

Assistent for den befuldmægtigede repræsentant for præsidenten for Den Russiske
Føderation i det centrale føderale distrikt siden den 6. april 2021.

»7.

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Sociale medier:
http://vk.com/sobolipress
http://www.русскоедвижение.рф/
Telefon:
(0652) 60-23-93
E-mail: SoboliPress@gmail.com
Adresse: Ukraine, Krim, Simferopol,
str. Kiev, 4 (området ved
busstationen »Central«).

Radikal paramilitær organisation, som er ansvarlig for åbent at støtte magtanvendelse til
at bringe Ukraines kontrol over Krim til ophør, hvorved den underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

»Brigade Vostok«

Sociale medier:

»Бригада Восток«

http://vk.com/
patriotic_forces_of_donbas

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som anses for at være en af de vigtigste i det østlige
Ukraine. Ansvarlig for at kæmpe mod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige
Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Den russiske gruppe »Sobol«
Русская община »Соболь«

11.

http://patriot-donetsk.ru/
info.patriot.donbassa@gmail.com

25.7.2014

Ansvarlig for træning af separatister til kamp mod de ukrainske regeringsstyrker i det
østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Deltog aktivt i de militære operationer, der førte til indtagelsen af Donetsk lufthavn.
Del af det såkaldte »Første Armékorps« i »Folkerepublikken Donetsks« væbnede styrker.

25.7.2014
13.9.2021

(alias Bataljon Vostok, »Батальон
Восток«)

Dato for
opførelse på
listen

Den Europæiske Unions Tidende

Enheder

Navn
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Navn

18.

Aktieselskabet »ProductionAgrarian Union »Massandra««

(tidligere kendt som »Republikken
Krims« statsejede virksomhed
»Production-Agrarian Union
»Massandra««

Den Russiske Føderations
præsidents administrations føderale
statsejede budgetvirksomhed
»Production Agrarian Union
»Massandra««
Федеральное государственное
унитарное предприятие
»Производственно-аграрное
объединение »Массандра«
Управления делами Президента
Российской Федерации«

298650, Krim, Jalta, Massandra, str. Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014 vedtog
Vinodela Egorova 9.
»præsidiet i Krims Parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 »om ændringer til beslutning
nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for »Republikken Krim« om
298650, Крым, г. Ялта, пгт.
nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i
Массандра, ул. Винодела Егорова, д. 9
det agroindustrielle kompleks, som befinder sig på »Republikken Krims« område«, hvori
det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede koncern »National
Websted: http://massandra.su
Association of producers »Massandra«», på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden
+7 978 936 75 04
er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«.
+7 3654 23 31 96
+7 3654 26 16 83
Registreringsnummer:
1209100012648

Registreret igen den 1. august 2014 som Den Russiske Føderations præsidents
administrations føderale statsejede budgetvirksomhed »Proizvodstvenno agrarnoye
obyedinenye »Massandra«« (Федеральное государственное унитарное предприятие
»Производственно-аграрное объединение »Массандра« Управления делами Президента
Российской Федерации«). Stifter: Den Russiske Føderations præsidents administration
(Управление делами Президента Российской Федерации).
Registreret igen den 1. april 2019 som »Republikken Krims« statsejede virksomhed
»Production-Agrarian Union »Massandra««. Registreret igen den 1. oktober 2020 som
aktieselskabet »Production-Agrarian Union »Massandra««.

Dato for
opførelse på
listen

25.7.2014

Den Europæiske Unions Tidende

Государственное унитарное
предприятие Республики Крым
»Производственно-аграрное
объединение »Массандра««

Begrundelse

DA

Aкционерное общество
»Производственно-аграрное
объединение »Массандра««

Identificerende oplysninger

13.9.2021

Navn

Statsejet virksomhed »National
Association of producers
»Massandra««

L 321/9

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen
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Navn

Национальное производственно
аграрное объединение »Массандра«

24.

Folkebevægelsen »Donetsk
Republic«

DA

Nacionalnoye proizvodstvenno
agrarnoye obyedinenye
»Massandra«)
Officielle oplysninger:

http://oddr.info/
Общественное движение »Донецкая
orgotdel@oddr.info
республика«
Adresse: Donetsk, Universitetskaya
19

Offentlig »organisation«, der opstillede kandidater ved det såkaldte »valg« den
2. november 2014 og den 11. november 2018 i den såkaldte »Folkerepublikken
Donetsk«. Dette »valg« er i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt.

29.11.2014

28.

Den Økonomiske Union Luhansk
Officielle oplysninger:
(Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)
https://vk.com/public97306393
Луганский экономический союз
Telegram: https://t.me/s/od_les_lnr

»Social organisation«, der opstillede kandidater ved det ulovlige såkaldte »valg« den
2. november 2014 og den 11. november 2018 i den såkaldte »Folkerepublikken
Luhansk«. Opstillede en kandidat, Oleg AKIMOV, som leder af den såkaldte
»Folkerepublikken Luhansk« i 2014 og som medlem af det såkaldte »Folkerådet« for den
såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« i 2018. Dette »valg« er i strid med ukrainsk ret og
derfor ulovligt. Formandskabet for »Luganskiy Economicheskiy Soyuz« varetages på
nuværende tidspunkt af Zinaida NADION, som er næstformand for »Folkerådet for
Folkerepublikken Luhansk«.
Ved at deltage formelt i det ulovlige »valg« har den således bidraget aktivt til handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed
og yderligere destabiliserer Ukraine.

29.11.2014

Den Europæiske Unions Tidende

Ved at deltage formelt i det ulovlige »valg« har den således bidraget aktivt til handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed, og til yderligere at destabilisere Ukraine. Grundlagt af Andriy PURGIN og
ledet af Alexander ZAKHARCHENKO. Opstillede i 2018 Denis PUSHYLIN som »leder« af
г. Донецк, ул. Университетская, дом den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.
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33.

Prizrakbrigaden
Бригада »Призрак«

Identificerende oplysninger

Adresse: Distrikt 50 Year of the
USSR, 18; byen Kirovsk
http://prizrak.info/

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet handlinger, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.
Del af det såkaldte »Andet Armékorps« for »Folkerepublikken Luhansk«.
Også kaldet 14. Motoriserede Riffelbataljon.
Del af den såkaldte »Folkemilits« i »Folkerepublikken Luhansk«.

Dato for
opførelse på
listen

16.2.2015«.

DA

https://vk.com/battalionprizrak

Begrundelse

13.9.2021

Navn

mail@prizrak.info
+38 (072) 199-86-39
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