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(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED
NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1403,
12. september 2019,
millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses
Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle
artikli 14 lõikeid 1, 3 ja 4,
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Nõukogus toimunud läbivaatamise alusel tuleks määruse (EL) nr 269/2014 I lisas muuta 21 isikut ja 19 üksust
käsitlevat teavet.

(3)

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 12. september 2019
Nõukogu nimel
eesistuja
T. TUPPURAINEN

(1) ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.
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LISA

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisas asendatakse allpool loetletud isikuid ja üksuseid käsitlevad kanded järgmiste kannetega:

Isikud

Nimi

27.

Alexander Mihailovich
NOSATOV

(Александр Михайлович
НОСАТОВ)

Identifiseerimisandmed

Sugu: mees

Põhjendused

Sünniaeg: 27.3.1963

Endine Musta mere laevastiku ülema asetäitja,
kontradmiral.

Sünnikoht: Sevastopol
(Ukraina NSV)

Vastutav Ukraina suveräänse territooriumi
okupeerinud Vene vägede juhatamise eest.

Loetellu kand
mise kuupäev

21.3.2014

Praegu admiral, Venemaa Föderatsiooni Lää
nemere laevastiku ülem.

46.

Denys Volodymyrovych
PUSHYLIN (Денис

Володимирович Пушилiн)
Denis Vladimirovich
PUSHILIN (Денис
Владимирович Пушилин)

47.

Sünniaeg: 9.5.1981
Sünnikoht: Makiivka
(Donetski oblast)

Sergey Gennadevich

Sugu: mees

TSYPLAKOV (Сергей
Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Sünniaeg: 1.5.1983

Serhiy Hennadiyovych
TSYPLAKOV (Сергiй
Геннадiйович ЦИПЛАКОВ)

57.

Sugu: mees

Sünnikoht: Khartsyzsk,
Donetski piirkond

Oleg TSARIOV, Oleh
Anatoliyovych TSAROV

Sugu: mees

(Олег Анатолiйович
ЦАРЬОВ),

Sünnikoht: Dnepropetrovsk

Oleg Anatolevich TSARYOV
(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Sünniaeg: 2.6.1970

„Donetski Rahvavabariigi“ üks juhtidest. Osa
les 2014. aastal Donetskis piirkondlike ame
tiasutuste hõivamises ja valdusse võtmises. Oli
4. septembrini 2015 „Donetski Rahvavabariigi
rahvusnõukogu“ nn aseesimees. Alates 4. sep
tembrist 2015 „Donetski Rahvavabariigi rah
vusnõukogu“ nn esimees. Alates 7. septem
brist 2018 „Donetski Rahvavabariigi“ nn juhi
kohusetäitja. Pärast nn valimisi 11. novembril
2018 „Donetski Rahvavabariigi“ nn juht.

29.4.2014

Radikaalse ideoloogiaga organisatsiooni „Don
bassi omakaitse“ üks juhtidest. Ta võttis aktiiv
selt osa Donetski piirkonna mitme riigiasutuse
hoone hõivamisest.

29.4.2014

„Donetski Rahvavabariigi rahvusnõukogu“ ja
selle „välispoliitika, välissuhete, infopoliitikaja infotehnoloogiakomitee“ liige.

Endine raada liige, esitas sellena avaliku üles
kutse luua „Novorossija Föderaalne Vabariik“,
mis koosneks Kagu-Ukraina piirkondadest.
„Rahvavabariikide liidu parlamendi“ („Novo
rossija parlament“) endine „spiiker“.
Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tege
vust või poliitikat.

12.5.2014

13.9.2019

Nimi

61.

70.
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Igor Sergeievich
SHEVCHENKO (Игорь
Сергеевич ШЕВЧЕНКО)

Identifiseerimisandmed

Sugu: mees
Sünniaeg: 9.2.1979
Sünnikoht: Sevastopol,
Krimm

Igor PLOTNITSKY

Sugu: mees

Igor Venediktovich

Sünniaeg: 24.6.1964 või
25.6.1964 või 26.6.1964

PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович
ПЛОТНИЦКИЙ)
Ihor (Igor) Venedyktovych

Sünnikoht: Lugansk
(võimalik, et Kelmentsi,
Tšernivtsi oblast)

L 236/3

Põhjendused

Endine Sevastopoli prokurör, osales sellel
ametikohal aktiivselt Sevastopoli annekteeri
mises Venemaa poolt.

Loetellu kand
mise kuupäev

12.5.2014

Adygea Vabariigi prokurör.

Endine „kaitseminister“ ja endine „Luganski
Rahvavabariigi“ „juht“ ja seetõttu vastutav „Lu
ganski Rahvavabariigi valitsuse“ separatistliku
„valitsemisalase“ tegevuse eest.

12.7.2014

Endine „Luganski Rahvavabariigi“ „erisaadik“
seoses Minski kokkulepete täitmisega.

PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович
ПЛОТНИЦЬКИЙ)

97.

Vladimir Petrovich
KONONOV (teise nimega

„Tsaar“)
(Владимир Петровнч
КОНОНОВ)

Sugu: mees
Sünniaeg: 14.10.1974
Sünnikoht: Gorsky,
Luganski oblast

Volodymyr Petrovych
KONONOV

(Володимир Петрович
КОНОНОВ)

Asus 14. augustil 2014 Igor Strelkovi/Girkini
asemel „Donetski Rahvavabariigi“ nn kaitsemi
nistri ametisse. Ta on väidetavalt juhtinud ala
tes 2014. aasta aprillist separatistlikku võitle
jate üksust Donetskis ja lubanud lahendada
strateegilise ülesande tõrjuda Ukraina sõjalist
agressiooni. Seetõttu on Kononov toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust, suverään
sust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja po
liitikat.

12.9.2014

Vabastati 2018. aasta septembris nn kaitsemi
nistri ametikohalt.
Erusõjaväelaste sotsiaalabi direktoraadi juha
taja „Donetski Rahvavabariigi juhi“ alluvuses.

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

Sugu: mees

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Võimalik sünnikuupäev:
27.12.1977

Andriy Yuriyovych
PINCHUK

(Андрiй Юрiйович ПIНЧУК)

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

Sugu: mees

(Олег Владимирович
БЕРËЗА)

Sünniaeg: 1.3.1977

„Donetski Rahvavabariigi“ endine „riikliku jul
geoleku minister“. Seotud Vladimir Antyufeye
viga, kes oli vastutav „Donetski Rahvavabariigi
valitsuse“ separatistliku „valitsemistegevuse“
eest. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territo
riaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltuma
tust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Toetab
endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või
poliitikat. Juhib „Donbassi vabatahtlike liitu“.

12.9.2014

„Donetski Rahvavabariigi“ endine „siseminis
ter“. Seotud Vladimir Antyufeyeviga, kes oli
vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse“
separatistliku „valitsemistegevuse“ eest. See
tõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset
terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kah
justavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014
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Nimi
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Dmitry Aleksandrovich
SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich
SEMENOV

(Дмитрий Александрович
СЕМЕНОВ)

Identifiseerimisandmed

Sugu: mees
Sünniaeg: 1.6.1977
Sünnikoht: Venemaa
Föderatsioon

13.9.2019

Põhjendused

Endine „Luganski Rahvavabariigi“ „peaministri
asetäitja rahandusküsimustes“.

Loetellu kand
mise kuupäev

29.11.2014

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ameti
kohal tegutsemisega on ta aktiivselt toetanud
Ukraina territoriaalset terviklikkust, suverään
sust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja po
liitikat ning Ukraina edasist destabiliseerimist.
Toetab endiselt LNRi separatistlikke struk
tuure.

130.

Ihor Vladymyrovych
KOSTENOK (teise nimega

Igor Vladimirovich
KOSTENOK)
(Игорь Владимирович
КОСТЕНОК)

Sugu: mees
Sünniaeg: 15.3.1961
Sünnikoht: Vodyanske,
Dobropillja rajoon,
Donetski oblast
Водянское, Добропольский
район Донецкой области

Endine „Donetski Rahvavabariigi“ „haridusmi
nister“.

29.11.2014

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel
ametikohtadel tegutsemisega on ta seega ak
tiivselt toetanud Ukraina territoriaalset tervi
klikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjusta
vat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist
destabiliseerimist.
Praegu töötab Donetski halduse ja tsiviilteenis
tuse akadeemia heaks „Donetski Rahvavaba
riigi juhi“ alluvuses.

132.

Vladyslav Mykolayovych
DEYNEGO (teise nimega

Vladislav Nykolayevich
DEYNEGO)
(Владислав Миколайович
ДЕЙНЕГО)

Sugu: mees
Sünniaeg: 12.3.1964
Sünnikoht: Romny, Sumy
oblast
Ромны, Сумская область

(Владислав Николаевич
ДЕЙНЕГО)

Endine „Luganski Rahvavabariigi“ „rahvusnõu
kogu“ nn asejuhataja.

29.11.2014

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel
ametikohtadel tegutsemisega on ta seega ak
tiivselt toetanud Ukraina territoriaalset tervi
klikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjusta
vat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist
destabiliseerimist.
Praegu „Luganski Rahvavabariigi“ „välisminis
ter“.

137.

Eduard Aleksandrovich

Sugu: mees

BASURIN (Эдуард
Александрович БАСУРИН)

Sünniaeg: 27.6.1966

Eduard Oleksandrovych
BASURIN (Едуард
Олександрович БАСУРIН)

Sünnikoht: Donetsk

„Luganski Rahvavabariigi“ „omakaitse“ pressie
sindaja ja asejuhataja.
Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel
ametikohtadel tegutsemisega on ta seega ak
tiivselt toetanud Ukraina territoriaalset tervi
klikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjusta
vat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist
destabiliseerimist.

16.2.2015

13.9.2019

Nimi

138.
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Alexandr Vasilievich
SHUBIN

(Александр Васильевич
ШУБИН)

Identifiseerimisandmed

Sugu: mees
Sünniaeg: 20.5.1972 või
30.5.1972
Sünnikoht: Lugansk

L 236/5

Põhjendused

Endine ebaseadusliku „Luganski Rahvavaba
riigi“ nn justiitsminister. Endine „Luganski
Rahvavabariigi“ nn keskvalimiskomisjoni asee
simees.

Loetellu kand
mise kuupäev

16.2.2015

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel
ametikohtadel tegutsemisega on ta seega ak
tiivselt toetanud Ukraina territoriaalset tervi
klikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjusta
vat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist
destabiliseerimist.
Vabastati 2018. aasta juunis „Luganski Rahva
vabariigi“ nn keskvalimiskomisjoni esimehe
kohalt.
Jätkab separatistliku poliitika toetamist ja legi
timeerimist.

140.

Sergey Yurevich IGNATOV
(teise nimega KUZOVLEV,
teise nimega TAMBOV)
(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ,
teise nimega КУЗОВЛЕВ,
teise nimega ТAMБOB)

Sugu: mees
Sünniaeg: 7.1.1967
Sünnikoht: Michurinsk,
Tambovi oblast
Мичуринск, Тамбовская
область

Endine „Luganski Rahvavabariigi“ omakaitse
„ülemjuhataja“.

16.2.2015

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel
ametikohtadel tegutsemisega on ta seega ak
tiivselt toetanud Ukraina territoriaalset tervi
klikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjusta
vat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist
destabiliseerimist.
Venemaa relvajõudude 8. armee endine ülem.
Venemaa Lõuna sõjaväeringkonna staabiülem
ja esimene asekomandör.

142.

Aleksandr Yurievich
TIMOFEEV

(Александр Юрьевич
ТИМОФЕЕВ)
Oleksandr Yuriyovych
TYMOFEYEV

(Олександр Юрiйович
ТИМОФЕЄВ)

Sugu: mees
Sünniaeg: 15.5.1971
Sünnikoht: Nevinnomyssk,
Stavropoli krai
Невинномысск,
Ставропольский край

Endine „Donetski Rahvavabariigi“ nn rahan
dus- ja maksustamise minister.

16.2.2015

Nende ametikohtade vastuvõtmisega ja nendel
ametikohtadel tegutsemisega on ta seega ak
tiivselt toetanud Ukraina territoriaalset tervi
klikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjusta
vat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist
destabiliseerimist.
Vabastati 2018. aasta septembris nn rahan
dus- ja maksustamise ministri ametikohalt.
Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tege
vust või poliitikat.

145.

Olga Igorevna BESEDINA

Sugu: naine

(Ольга Игоревна БЕСЕДИНА)

Sünniaeg: 10.12.1976

Olha Ihorivna BESEDINA

Sünnikoht: Lugansk

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Endine „Luganski rahvavabariigi“ nn majandu
sarengu- ja kaubandusminister.
Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ameti
kohal tegutsemisega on ta seega aktiivselt toe
tanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, su
veräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust
ja poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseeri
mist.
„Luganski omavalitsuse“ juhi kantselei välis
majandusosakonna endine juht.

16.2.2015
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160.
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Sergey Anatolevich
TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич
ТОПОР-ГИЛКА)

Identifiseerimisandmed

Sugu: mees
OAO „VO TPE“ peadirektor
kuni selle maksejõuetuseni,
OOO „VO TPE“ peadirektor
Sünniaeg: 17.2.1970

164.

Aleksandr Yurevich
PETUKHOV/

Sugu: mees
Sünniaeg: 17.7.1970

Aleksandr Yurievich
PETUKHOV

(Александр Юрьевич
ПЕТУХОВ)
Oleksandr Yuriyovych
PIETUKHOV

Olga Valerievna

Sugu: naine

POZDNYAKOVA/Olga
Valeryevna POZDNYAKOVA

Sünniaeg: 30.3.1982

(Ольга Валерьевна
ПОЗДНЯКОВА)

Sünnikoht: Šahtõ, Rostovi
oblast, Ukraina NSV

Olga Valeriyivna
POZDNYAKOVA

(Ольга Валеріївна
ПОЗДНЯКОВА)

173.

Vladimir Yurievich
VYSOTSKIY

(Владимир Юрьевич
ВЫСОЦКИЙ)
Volodymyr Yuriyovych
VYSOTSKYI

(Володимир Юрійович
ВИСОЦЬКИЙ)

Põhjendused

Loetellu kand
mise kuupäev

OAO „VO TPE“ peadirektorina juhtis ta Sie
mens Gas Turbine Technologies OOO'ga pee
tud läbirääkimisi gaasiturbiinide ostmiseks ja
nende tarnimiseks Venemaa Föderatsioonis
Krasnodari krais Tamanis asuva elektrijaama
jaoks. Hiljem oli ta OOO „VO TPE“ peadirek
torina vastutav gaasiturbiinide Krimmi saat
mise eest ja Balaklava ja Tavriiska soojuselek
trijaamade,
kuhu
turbiinid
paigaldati,
ehitusprojekti elluviimise eest. See aitab luua
Krimmile ja Sevastopolile sõltumatut energia
varustust, toetades seeläbi nende eraldamist
Ukrainast, ning kahjustab Ukraina territoriaal
set terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

4.8.2017

Sevastopoli valimiskomisjoni endine esimees.
Sellel ametikohal osales ta 18. märtsil 2018
toimunud Venemaa presidendivalimiste kor
raldamisel
ebaseaduslikult
annekteeritud
Krimmis ja Sevastopolis ning on seega aktiiv
selt toetanud ja viinud ellu Ukraina territo
riaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltuma
tust kahjustavat poliitikat.

14.5.2018

Moskva piirkonna föderaalse inspektsiooni
juht.

(Олександр Юрiйович
ПЄТУХОВ)

167.

13.9.2019

„Donetski Rahvavabariigi“ „keskse valimisko
misjoni“ endine „esimees“. Sellel ametikohal
osales ta „Donetski Rahvavabariigis“ „vali
miste“ korraldamises 11. novembril 2018
ning on seega aktiivselt toetanud ja viinud
ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja
poliitikat ning Ukraina edasist destabiliseeri
mist.

10.12.2018

Sisepoliitika direktoraadi juht „Donetski Rah
vavabariigi juhi“ administratsioonis.

Sugu: mees
Sünniaeg: 7.4.1985
Sünnikoht: Krimmi
Autonoomne Vabariik

„Donetski Rahvavabariigi“ „keskse valimisko
misjoni“ endine „sekretär“. Sellel ametikohal
osales ta „Donetski Rahvavabariigis“ „vali
miste“ korraldamises 11. novembril 2018
ning on seega aktiivselt toetanud ja viinud
ellu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suve
räänsust ja sõltumatust kahjustavat poliitikat
ning Ukraina edasist destabiliseerimist.
„Donetski Rahvavabariigi“ „keskse valimisko
misjoni“ juhi kohusetäitja.

10.12.2018

13.9.2019
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6.

International Union of
Public Associations „Great
Don Army“
Международный Союз
Общественных
Объединений ‘Всевеликое
Войско Донское’

Identifiseerimisandmed

Ametlik teave:
http://xn-80aaaajfjszd7a3b0e.xn-p1ai/
http://xn---7sbabalgku2ad1b5b2e.xn-p1ai/
Tel:
+7–8-908–178-65–57
Sotsiaalmeedia: Cossack
National Guard http://vk.
com/kazak_nac_guard

Põhjendused

„Suure Doni Armee“ („Great Don Army“)
moodustas kasakate rahvuskaardi („Cossack
National Guard“), mis vastutab Ukraina valit
susvägede vastu võitlemise eest Ida-Ukrainas,
kahjustades nii Ukraina territoriaalset tervi
klikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning
ohustades Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

Loetellu kand
mise kuupäev

25.7.2014

Seotud Nikolay KOZITSYNiga, kes on kasakate
vägede juht ja vastutab Ida-Ukrainas Ukraina
valitsusvägede vastu võitlevate separatistide
juhtimise eest.

Aadress: 346465 Russia,
Rostov Region, October
District, St Zaplavskaya, Str
Shosseynaya 1
Teine aadress:
Voroshilovskiy Prospekt
12/85–87/13, Rostov-onDon
2017. aastal registrist välja
jäetud.

9.

Nn kaguarmee

Sotsiaalmeedia:

(„Army of the Southeast“)

https://vk.com/sigma_orel

‘Армии Юго-Востока’

Ebaseaduslik relvastatud separatistlik rühm,
mida peetakse Ukraina idaosa üheks kõige
tähtsamaks rühmaks.

25.7.2014

Vastutab julgeolekubüroo hoone hõivamise
eest Luganski piirkonnas.
Seotud Valeri BOLOTOViga, kes kanti loetellu
kui üks rühma juhtidest.
Seotud Vasyl NIKITINiga, kes vastutab nn Lu
ganski Rahvavabariigi valitsuse separatistliku
valitsemistegevuse eest.

10.

Nn Donbassi omakaitse

Sotsiaalmeedia:

(„People's Militia“)

http://vk.com/polkdonbassa

„Нарoдное oпoлчéние
Дoнбáсса“

+ 38–099-445–63-78;
+ 38–063-688–60-01;
+ 38–067-145–14-99;
+ 38–094-912–96-60;
+ 38–062-213–26-60
E-post: voenkom.dnr@mail.
ru
vknovoros@yandex.ru
mobilisation@novorossia.co
polkdonbassa@mail.ru

Ebaseaduslik relvastatud separatistlik rühm,
mis vastutab Ukraina idaosas Ukraina valitsus
vägede vastu võitlemise eest, ohustades nii
Ukraina stabiilsust ja julgeolekut. Muu hulgas
võttis võitlejate rühm 2014. aasta aprilli al
guses Ukraina idaosas enda kontrolli alla mitu
valitsushoonet, kahjustades nii Ukraina terri
toriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltu
matust. On seotud Pavel Gubareviga, kes vas
tutab piirkondliku valitsuse hoone hõivamise
eest Donetskis koos venemeelsete vägedega ja
on ennast kuulutanud „rahvakuberneriks“.

25.7.2014
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Vabatahtlike
telefoninumber Venemaal:
+ 7 499 709–89-06
E-post: novoross24@mail.
ru
Aadress: Donetsk. Prospect
Zasyadko.13

13.

State Unitary Enterprise of
the City of Sevastopol
„Sevastopol seaport“
ГУП ГС ‘Севастопольский
морской порт’

Nakhimov Square 5,
299011 Sevastopol
(пл. Нахимова, 5, г.
Севастополь, 299011)
Kood 1149204004707

(varasema nimega
riigiettevõte „Sevastopol
commercial seaport“
Государственное
предприятие
‘Севастопольский морской
торговьй порт’
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Sevastopolski morskoy
torgovy port“)

15.

State Unitary Enterprise of
the „Republic of Crimea“
„Universal-Avia“
Государственное унитарное
предприятие Республики
Крым ‘Универсал-Авиа’
(varasem nimi State
enterprise Universal-Avia
Государственное
предприятие ‘УниверсалАвиа’
Gosudarstvenoye
predpriyatiye „UniversalAvia“)

Aeroflotskaya Street 5,
Simferopol, 295021
ул. Аэрофлотская, дом 5,
295021, г. Симферополь
Tel: 24–80-89, 8 (978)
719–55-30
unavia_omts@mail.ru

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse
vastaselt. „Krimmi parlament“ võttis 17. märt
sil 2014 vastu resolutsiooni nr 1757-6/14
mõne Ukraina infrastruktuuri- või põlluma
jandusministeeriumile kuuluva ettevõtte nat
sionaliseerimise kohta, milles nähti ette, et
„Krimmi Vabariik“ võtab üle riigiettevõttele
„Sevastopol commercial seaport“ kuuluva
vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „või
mude“ poolt konfiskeeritud. Kaubamahult on
see Krimmi suurim kaubasadam. 6. juunil
2014 registreeriti uuesti nimega „State Unitary
Enterprise of the City of Sevastopol “Sevasto
pol seaport„“ (Государственное унитарное
предприятие города Севастополя „Севасто
польский морской порт“). Asutaja: Sevastopoli
linnavalitsus (Правительство Севастополя).

25.7.2014

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse
vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium“
võttis 24. märtsil 2014 vastu otsuse nr 17946/14 riigiettevõtte „Gosudarstvenoye pred
priyatiye Universal-Avia“ („О Государственном
предприятии Универсал-Авиа“) kohta, milles
nähti ette, et „Krimmi Vabariik“ võtab üle rii
giettevõttele „Universal-Avia“ kuuluva vara. Et
tevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude“
poolt konfiskeeritud. 15. jaanuaril 2015 regis
treeriti uuesti nimega „State Unitary Enterprise
of the Republic of Crimea “Universal-Avia„“
(Государственное унитарное предприятие Рес
публики Крым „Универсал-Авиа“). Asutaja:
„Krimmi Vabariigi“ transpordiministeerium
(Министерство транспорта Республики Крым).

25.7.2014

13.9.2019
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Federal State Budgetary
Enterprise „Sanatorium
Nizhnyaya Oreanda“ of the
Administration of the
President of the Russian
Federation

Sanatoorium „Nizhnyaya
Oreanda“, 298658, Yalta,
Oreanda

(varasema nimega Resort
„Nizhnyaya Oreanda“

marketing@oreanda-resort.
ru

Санаторий „Нижняя
Ореанда“)

+7 (3654) 31–25-48

„State Unitary Enterprise of
the Republic of Crimea“,
„Production-Agrarian
Union „Massandra““

298650, Crimea, Yalta,
Massandra, str.Vinodela
Egorova 9

Государственное унитарное
предприятие Республики
Крым ‘Производственноаграрное объединение
„Массандра“’
Gosudarstvennoye
unitarnoe predpriyatiye
Respubliki Krym
Proizvodstvenno agrarnoye
obyedinenye Massandra
(endise nimega Federal
State Budgetary Enterprise
„Production-Agrarian
Union „Massandra““ of the
Administration of the
President of the Russian
Federation
„Производственно-аграрное
объединение „Массандра“
Управления делами
Президента Российской
Федерации“

(298658, г.Ялта, пгт.
Ореанда, Санаторий
‘Нижняя Ореанда’)

298650, Крым, г.Ялта,
пгт. Массандра,
ул. Винодела Егорова, д. 9
Veebisait: http://massandra.
su
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Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse
vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium“
võttis 21. märtsil 2014 vastu otsuse nr 17676/14 sanatooriumide ja kuurortide ühenduse
loomise küsimuste kohta, milles nähti ette, et
„Krimmi Vabariik“ võtab üle sanatooriumile
„Nizhnyaya Oreanda“ kuuluva vara. Ettevõte
on seega tegelikult Krimmi „võimude“ poolt
konfiskeeritud. 9. oktoobril 2014 registreeriti
uuesti nimega Federal State Budgetary Enter
prise „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda“ of the
Administration of the President of the Russian
Federation (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕН
НОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ „САНАТО
РИЙ „НИЖНЯЯ ОРЕАНДА“ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ“). Asutaja: Venemaa Föderatsiooni
presidendi administratsioon (УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ).

25.7.2014

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse
vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium“
võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 19916/14, mis käsitleb „Krimmi Vabariigi“ riigi
nõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni
nr 1836-6/14 („Krimmi Vabariigi“ territooriu
mil asuvate agrotööstusettevõtete, -institut
sioonide ja -organisatsioonide vara natsionali
seerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette,
et „Krimmi Vabariik“ võtab üle vara, mis kuu
lub riiklikule tootjate ühendusele „National
Association of producers „Massandra““. Ette
võte on seega tegelikult Krimmi „võimude“
poolt konfiskeeritud. 1. augustil 2014 regis
treeriti uuesti nimega Federal State Budgetary
Enterprise „Proizvodstvenno agrarnoye obye
dinenye „Massandra““ of the Administration
of the President of the Russian Federation
(Федеральное государственное унитарное пред
приятие „Производственно-аграрное объедине
ние „Массандра““ Управления делами Прези
дента Российской Федерации).

25.7.2014

Asutaja: Venemaa Föderatsiooni presidendi
administratsioon (Управлениe делами Прези
дента Российской Федерации).
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1. aprillil 2019 registreeriti uuesti nimega
„State Unitary Enterprise of the Republic of
Crimea“, „Production-Agrarian Union „Mas
sandra““.

State concern „National
Association of producers
„Massandra““
Национальное
производственно-аграрное
объединение „Массандра“
Nacionalnoye
proizvodstvenno agrarnoye
obyedinenye Massandra)

24.

Donetski Vabariik (Donetsk
Republic)
(ühiskondlik
organisatsioon)
Донецкая республика

27.

Rahvaliit (Narodny Soyuz)
Народный союз

Ametlik teave:
http://oddr.info/
orgotdel@oddr.info
Aadress: Donetsk,
Universitetskaya 19

Nn ühiskondlik organisatsioon, kes esitas kan
didaate „Donetski Rahvavabariigi“ nn valimis
tele 2. novembril 2014 ja 11. novembril
2018. Nende „valimistega“ rikutakse Ukraina
õiguskorda ja seetõttu on need ebaseadusli
kud.

г. Донецк, ул.
Университетская, дом 19

Nendel ebaseaduslikel nn valimistel ametlikult
osalemisega on see organisatsioon seega ak
tiivselt toetanud Ukraina territoriaalset tervi
klikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjusta
vat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist
destabiliseerimist. Selle asutajaks on Andriy
PURGIN ja juht Alexander ZAKHARCHENKO.
Nimetas 2018. aastal „Donetski Rahvavaba
riigi“ nn juhiks Denis PUSHYLINi.

2018. aastal registrist välja
jäetud.

Nn ühiskondlik organisatsioon, kes esitas kan
didaate 2. novembril 2014 toimunud „Lu
ganski Rahvavabariigi“ „valimisteks“. Nende
nn valimistega rikutakse Ukraina õiguskorda
ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

29.11.2014

29.11.2014

Nendel ebaseaduslikel „valimistel“ ametlikult
osalemisega on see organisatsioon seega ak
tiivselt toetanud Ukraina territoriaalset tervi
klikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjusta
vat tegevust ja poliitikat ning Ukraina edasist
destabiliseerimist.

29.

Cossack National Guard

http://казакнацгвард.рф/

Казачья Национальная
Гвардия

https://vk.com/kazak_nac_
guard

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on ak
tiivselt toetanud Ukraina territoriaalset
terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust
kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist des
tabiliseerimist.
Üksust juhib loetellu kantud isik Nikolay KO
ZITSYN ja üksus on seega temaga seotud.
Väidetavalt „Luganski Rahvavabariigi“ „teise
sõjaväekorpuse“ osa.

16.2.2015

13.9.2019
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Sparta pataljon
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Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on ak
tiivselt toetanud Ukraina territoriaalset tervi
klikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjusta
vat
tegevust
ning
Ukraina
edasist
destabiliseerimist.

Батальон ‘Спарта’

Loetellu kand
mise kuupäev

16.2.2015

„Donetski Rahvavabariigi“ „esimese sõjaväe
korpuse“ osa. Nimetatakse ka sõjaliseks üksu
seks 08806 ja „Gvardeysky“ pataljoniks.
2017. aasta novembris sai üksus mõrvatud se
paratistliku sõjakomandöri Arsen Pavlovi
(teise nimega Motorola) auks tema nime.

34.

Oploti pataljon

Sotsiaalmeedia:

Батальон ‘Оплот’

http://vk.com/oplot_info

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on ak
tiivselt toetanud Ukraina territoriaalset tervi
klikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjusta
vat
tegevust
ning
Ukraina
edasist
destabiliseerimist.

16.2.2015

Nimetatakse ka 5. eraldiseisvaks motolaskur
brigaadiks, mis nimetati 2018. aasta oktoobris
ümber Alexander Zakarchenko järgi. Väideta
valt „Donetski Rahvavabariigi“ „esimese sõja
väekorpuse“ osa.

35.

Kalmiuse pataljon

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on ak
tiivselt toetanud Ukraina territoriaalset tervi
klikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjusta
vat
tegevust
ning
Ukraina
edasist
destabiliseerimist.

Батальон ‘Кальмиус’

16.2.2015

Nimetatakse ka eraldiseisvaks suurtükibrigaa
diks, mis on „Donetski Rahvavabariigi“ „esi
mese sõjaväekorpuse“ osa.

37.

Igor Strelkovi liikumine
„Novorossiya“
Движение ‘Новороссия’
Игоря СТРЕЛКОВА

http://novorossia.pro/
info@clubnb.ru

Liikumine „Novorossiya“/„Uus Venemaa“ loodi
2014. aasta novembris Venemaal ning seda
juhib Vene ohvitser Igor Strelkov/Girkin (tu
vastatud kui Venemaa Föderatsiooni relvajõu
dude peastaabi luure peadirektoraadi (GRU)
töötaja).
Liikumise kindlaksmääratud sihtide kohaselt
on selle eesmärk anda igakülgset tulemuslikku
abi „Novorossiyale“, sealhulgas Ukraina idaosa
võitlejate abistamise teel, toetades seega Ukrai
na territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja
sõltumatust kahjustavat poliitikat.
Seotud isikuga, kes on kantud Ukraina territo
riaalset terviklikkust kahjustavate isikute loe
tellu.

16.2.2015
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OAO „VO
Technopromexport“ (OAO
„VO TPE“)

Aadress: 119019, Moscow,
Novyi Arbat str., 15,
building 2

4.8.2017

Teise nimega: Open Joint
Stock Company „Foreign
Economic Association“
„Technopromexport“

Registreerimise kuupäev:
27.7.1992

OAO „VO TPE“ kui Siemens Gas Turbine
Technologies OOO alltöövõtja ostis gaasitur
biinid, mille kohta teatati, et need on ette näh
tud Venemaa Föderatsioonis Krasnodari krais
Tamanis asuva elektrijaama jaoks, ning alltöö
võtjana vastutas ta nende gaasiturbiinide saat
mise eest ettevõttele OOO „VO TPE“, kes
omakorda saatis need Krimmi paigaldamiseks.
See aitab luua Krimmile ja Sevastopolile sõltu
matut energiavarustust, toetades seeläbi nende
eraldamist Ukrainast, ning kahjustab Ukraina
territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja
sõltumatust.

Siemens Gas Turbine Technologies OOO
poolt algselt ettevõttele OAO „VO TPE“ tarni
tud gaasiturbiinide omanik. Ettevõte OOO
„VO TPE“ saatis gaasiturbiinid Krimmi paigal
damiseks. See aitab luua Krimmile ja Sevasto
polile sõltumatut energiavarustust, toetades
seeläbi nende eraldamist Ukrainast, ning kah
justab Ukraina territoriaalset terviklikkust, su
veräänsust ja sõltumatust.

4.8.2017

Riiklik
registreerimisnumber:
1067746244026

Открытое акционерное
общество
Внешнеэкономическое
объединение
Технопромэкспорт

Maksuregistri number:
7705713236

OOO „VO
Technopromexport“ (OOO
„VO TPE“)

Aadress: 119019, Moscow,
Novyi Arbat str., 15,
building 2

Teise nimega: Limited
Liability Company „Foreign
Economic Association“
„Technopromexport“

Registreerimise kuupäev:
8.5.2014

Pankrotimenetlus pooleli.

Riiklik
registreerimisnumber:
1147746527279

Общество с ограниченной
ответственностью
‘Внешнеэкономическое
объединение
Технопромэкспорт’

Maksuregistri number:
7704863782e

Vastutab Balaklava ja Tavriiska soojuselektri
jaamade, kuhu turbiinid paigaldati, ehituspro
jekti elluviimise eest.

State Unitary Enterprise of
the Crimean Republic
„Crimean Sea Ports“

28 Kirova Street
Kerch 298312
Crimea

(Государственное унитарное
предприятие Республики
Крым „Крымские морские
порты“), sealhulgas selle
filiaalid:

(298312, Крым, гор. Керчь,
ул. Кирова, дом 28)

„Krimmi parlament“ võttis 17. märtsil 2014
vastu resolutsiooni nr 1757-6/14 mõne
Ukraina infrastruktuuri- või põllumajandusmi
nisteeriumile kuuluva ettevõtte natsionaliseeri
mise kohta ning 26. märtsil 2014 resolut
siooni nr 1865-6/14 riigiettevõtte „Crimean
Sea Ports“ kohta („О Государственном пред
приятии „Крымские морские порты““), milles
nähti ette, et „Krimmi Vabariik“ võtab üle
vara, mis kuulub mitmele riigiettevõttele, mis
ühendati „Krimmi Vabariigi“ ühtseks riigiette
võtteks „State Unitary Enterprise of the Cri
mean Republic „Crimean Sea Ports““. Nimeta
tud ettevõtted on seega tegelikult Krimmi
„võimude“ poolt konfiskeeritud ning „Crimean
Sea Ports“ on saanud kasu nende omandiõi
guse ebaseaduslikust üleminekust.

— Feodosia Commercial
Port,
— Kerch Ferry,
— Kerch Commercial Port.

info@crimeaport.ru

16.9.2017

13.9.2019
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PJSC Mostotrest

Aadress:

ПАО Мостотрест

6 Barklaya street,
Bld. 5 Moscow,
121087, Russia
mostro@mostro.ru

45.

Stroygazmontazh
Corporation (SGM Group)
ООО Стройгазмонтаж
(груп СГМ)

Aadress:
Prospect Vernadskogo 53,
Moscow,
119415, Russia
Veebisait: www.ooosgm.
com
info@ooosgm.ru
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PJSC Mostotrest osales silla hooldustööde rii
gihankelepingu kaudu aktiivselt Kertši silla
ehitamises; sild ühendab Venemaad ebasea
duslikult annekteeritud Krimmi poolsaarega.
Peale selle kuulub ettevõte isikule (Arkady Ro
tenberg), kes on oma Ukraina suveräänsust
kahjustava tegevuse tõttu juba kantud loetellu
(isik käesoleva lisa kandes nr 92). Seega toetab
ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi
poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa
Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi
Ukraina territoriaalset terviklikkust, suverään
sust ja sõltumatust.

31.7.2018

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)
osales silla ehitustööde lepingu kaudu aktiiv
selt Kertši silla ehitamises; sild ühendab Vene
maad ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi
poolsaarega.

31.7.2018

Peale selle kuulub ettevõte isikule (Arkady Ro
tenberg), kes on oma Ukraina suveräänsust
kahjustava tegevuse tõttu juba kantud loetellu
(isik käesoleva lisa kandes nr 92). Seega toetab
ettevõte ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi
poolsaare tugevamini integreerimist Venemaa
Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi
Ukraina territoriaalset terviklikkust, suverään
sust ja sõltumatust.

