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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/1237,
annettu 12 päivänä syyskuuta 2018,
rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä
heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,
ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä
heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen
2014/145/YUTP (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 ja 3 kohdan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP.

(2)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä maaliskuuta 2018 päätöksen (YUTP) 2018/392 (2), jolla päätöksessä
2014/145/YUTP säädettyjä toimenpiteitä jatketaan kuudella kuukaudella.

(3)

Koska Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävät tai uhkaavat toimet
jatkuvat, päätöksen 2014/145/YUTP voimassaoloa olisi jatkettava kuudella kuukaudella.

(4)

Neuvosto on tarkastellut uudelleen päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevia yksittäisiä merkintöjä ja päättänyt
muuttaa tiettyjä henkilöitä ja yhteisöjä koskevia tietoja.

(5)

Päätös 2014/145/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan päätöksen 2014/145/YUTP 6 artiklan toinen kohta seuraavasti:
”Tätä päätöstä sovelletaan 15 päivään maaliskuuta 2019.”
2 artikla
Muutetaan päätöksen 2014/145/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.
3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 12 päivänä syyskuuta 2018.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
J. BOGNER-STRAUSS

(1) EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16.
(2) Neuvoston päätös (YUTP) 2018/392, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemat
tomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP
muuttamisesta (EUVL L 69, 13.3.2018, s. 48).
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LIITE

Korvataan alla lueteltuja henkilöitä ja yhteisöjä koskevat päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevat merkinnät
seuraavilla merkinnöillä:
Henkilöt:

Nimi

”4.

Denis Valentinovich
BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович
БЕРЕЗОВСКИЙ)

Tunnistustiedot

Syntymäaika: 15.7.1974
Syntymäpaikka: Kharkiv,
Ukrainan SNT

Denys Valentynovych

Perusteet

Berezovskiy nimitettiin 1. maaliskuuta 2014
Ukrainan laivaston komentajaksi mutta vannoi
sen jälkeen Krimin asevoimien valan, mikä oli
hänen Ukrainan laivastolle antamansa valan
vastaista.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

17.3.2014

Hän toimi Venäjän federaation Mustanmeren
laivaston apulaiskomentajana lokakuuhun
2015.

BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович
БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Hän on opiskellut vuodesta 2015 Venäjän ase
voimien yleisesikunnan sotilasakatemiassa.
11.

Andrei Aleksandrovich
KLISHAS

(Андрей Александрович
Клишас)

14.

Aleksandr Borisovich
TOTOONOV

(Александр Борисович
Тотоонов)

Syntymäaika: 9.11.1972
Syntymäpaikka: Sverdlovsk

Venäjän federaation liittoneuvoston perustus
laki- ja valtiorakenteiden kehittämisvaliokunnan
puheenjohtaja.

17.3.2014

Klishas tuki julkisesti 1. maaliskuuta 2014 liit
toneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä
Ukrainaan. Julkisissa lausunnoissa Klishas pyrki
perustelemaan Venäjän sotilaallista väliintuloa
Ukrainassa väittämällä, että Ukrainan presi
dentti kannattaa Krimin viranomaisten Venäjän
federaation presidentille esittämää vetoomusta
tarjota kaikenkattavaa apua Krimin kansalaisten
puolustamiseksi.
Syntymäaika: 3.4.1957
Syntymäpaikka: Ordžonikidze,
Pohjois-Ossetia

Venäjän federaation liittoneuvoston kansainvä
listen asioiden valiokunnan entinen jäsen. Hä
nen tehtävänsä Venäjän federaation liittoneu
voston jäsenenä päättyi syyskuussa 2017.

17.3.2014

Toiminut syyskuusta 2017 Pohjois-Ossetian
parlamentin ensimmäisenä varapuheenjohta
jana.
Totoonov tuki julkisesti 1. maaliskuuta 2014
liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettä
mistä Ukrainaan.
17.

Sergei Vladimirovich
ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович
ЖЕЛЕЗНЯК)

Syntymäaika: 30.7.1970
Syntymäpaikka: Pietari
(entinen Leningrad)

Venäjän federaation valtionduuman entinen va
rapuhemies.

17.3.2014

Tuki aktiivisesti Venäjän asevoimien käyttöä
Ukrainassa ja Krimin liittämistä Venäjään. Hän
johti henkilökohtaisesti mielenosoitusta, jolla
tuettiin Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa.
Venäjän federaation valtionduuman ulkoasiain
valiokunnan entinen varapuheenjohtaja ja ny
kyinen jäsen.

22.

Dmitry Olegovich
ROGOZIN

(Дмитрий Олегович
Рогозин)

Syntymäaika: 21.12.1963
Syntymäpaikka: Moskova

Venäjän federaation entinen varapääministeri.
Vaati julkisesti Krimin liittämistä Venäjään.

21.3.2014
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28.

Valery Vladimirovich
KULIKOV

(Валерий Владимирович
Куликов)

Euroopan unionin virallinen lehti

Tunnistustiedot

Syntymäaika: 1.9.1956
Syntymäpaikka: Zaporožje
(Ukrainan SNT)

L 231/29

Perusteet

Mustanmeren laivaston entinen apulaiskomen
taja, kontra-amiraali.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.3.2014

Vastuussa Ukrainan suvereenia aluetta miehittä
neiden Venäjän joukkojen komentamisesta.
Hänet erotettiin Venäjän federaation presidentin
asetuksella 26. syyskuuta 2017 tästä tehtävästä
ja asevoimista.
Hän on ollut syyskuusta 2017 Venäjän federaa
tion liittoneuvoston jäsen liitetyn Sevastopolin
kaupungin edustajana.

30.

Mikhail Grigorievich
MALYSHEV

(Михаил Григорьевич
МАЛЫШЕВ)

Syntymäaika: 10.10.1955
Syntymäpaikka: Simferopol,
Krim

(Михайло Григорович
МАЛИШЕВ)

Kenr.luutn. Igor
Nikolaevich
(Mykolayovich)
TURCHENYUK

Syntymäaika: 5.12.1959
Syntymäpaikka: Osh, Kirgisian
SNT

(Игорь Николаевич
Турченюк)

47.

Sergey Gennadevich
TSYPLAKOV (Сергей
Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Syntymäaika: 1.5.1983
Syntymäpaikka: Khartsyzsk,
Donetskin alue

Serhiy Hennadiyovych
TSYPLAKOV (Сергiй

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич
КАКИДЗЯНОВ),
Igor Evegenevich
KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич
ХАКИМЗЯНОВ)
Ihor Yevhenovych
KHAKIMZIANOV
(KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович
ХАКIМЗЯНОВ
(КАКIДЗЯНОВ))

Laittomasti liitetylle Krimille lähetettyjen venä
läisten joukkojen entinen tosiasiallinen komen
taja (Venäjä käyttää joukoista virallisesti yhä
nimitystä ”paikalliset itsepuolustusjoukot”). Ete
läisen sotilasalueen entinen apulaiskomentaja.
Toimii tällä hetkellä Venäjän asevoimien yleis
esikunnan sotilasakatemiassa julkishallinnon ja
kansallisen turvallisuuden osaston johtajana.

21.3.2014

Ideologisesti radikaalin Donbassin kansanmilii
sin johtajia. Osallistui aktiivisesti useiden val
tion rakennusten valtaamiseen Donetskin alu
eella.

29.4.2014

”Donetskin kansantasavallan kansanneuvoston”
jäsen, ”tiedotuspolitiikasta ja tietotekniikasta
vastaavan kansanneuvoston valiokunnan” enti
nen puheenjohtaja ja nykyinen jäsen.

Геннадiйович
ЦИПЛАКОВ)

56.

21.3.2014

Krimin vaalilautakunnan puheenjohtajan omi
naisuudessa hän osallistui 18. maaliskuuta
2018 pidettyjen Venäjän presidentinvaalien jär
jestämiseen laittomasti liitetyillä Krimillä ja
Sevastopolissa, ja siten aktiivisesti tuki ja pani
täytäntöön Ukrainan alueellista koskematto
muutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentä
viä politiikkoja.

Mykhaylo Hryhorovych
MALYSHEV

32.

Krimin vaalilautakunnan puheenjohtaja. Vas
tuussa Krimin ”kansanäänestyksen” hallinnoin
nista. Venäjän järjestelmän mukaan vastuussa
kansanäänestyksen tulosten allekirjoittamisesta.

Syntymäaika: 25.7.1980
Syntymäpaikka: Makijivka
(Donetskin alue)

Yksi ”Donetskin kansantasavallan” asevoimien
entisistä johtajista. Asevoimien tarkoituksena
on ”Donetskin kansantasavallan” johtajiin kuu
luvan Pushylinin mukaan ”suojella Donetskin
kansantasavallan väestöä ja alueellista yhtenäi
syyttä”.
Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia
tai politiikkoja.

12.5.2014
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60.

Natalia Vladimirovna
POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна
ПОКЛОНСКАЯ)

Euroopan unionin virallinen lehti

Tunnistustiedot

Syntymäaika: 18.3.1980
Syntymäpaikka: Mihailovka,
Vorošilovgradin alue, Ukrainan
SNT tai Yevpatoria, Ukrainan
SNT

14.9.2018

Perusteet

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liite
tystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

12.5.2014

Entinen ”Krimin tasavallan” syyttäjäviranomai
nen. Pani aktiivisesti täytäntöön Krimin liittä
mistä Venäjään.
Nykyisin Venäjän federaation valtionduuman
turvallisuutta ja korruption torjuntaa käsittele
vän valiokunnan varapuheenjohtaja.

71.

Nikolay Ivanovich
KOZITSYN

Syntymäaika: 20.6.1956 tai
6.10.1956

(Николай Иванович
Козицын)

Syntymäpaikka: Djerzjinsk,
Donetskin alue

Kasakkajoukkojen komentaja.

12.7.2014

Vastuussa Ukrainan hallituksen joukkoja vas
taan Itä-Ukrainassa taistelevien separatistien
johtamisesta.
Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia
tai politiikkoja.

78.

Sergei Orestovich

Syntymäaika: 17.5.1954

BESEDA

(Сергей Орестович
Беседа)

79.

Mikhail Vladimirovich
DEGTYARYOV/
DEGTYAREV

(Михаил Владимирович
ДЕГТЯРËВ)

Venäjän federaation turvallisuuspalvelun (FSB)
viidennen osaston komentaja.

25.7.2014

FSB:n vanhempana virkamiehenä (kenraalie
versti) johtaa osastoa, joka vastaa tiedusteluope
raatioiden ja kansainvälisen toiminnan valvon
nasta.
Syntymäaika: 10.7.1981

Valtionduuman jäsen.

Syntymäpaikka: Kuibyšev
(Samara)

Duuman jäsenenä ilmoitti tunnustamattoman
”Donetskin kansantasavallan” ”de facto -suurlä
hetystön” avaamisesta Moskovassa; osallistuu
toimiin, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrai
nan alueellista koskemattomuutta, suvereniteet
tia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

Nykyisin Venäjän valtionduuman liikuntakasva
tusta, urheilua ja nuorisoasioita käsittelevän va
liokunnan puheenjohtaja.
81.

Alexander Nikolayevich
TKACHYOV (Александр

Николаевич Ткачëв)

Syntymäaika: 23.12.1960

Krasnodarin alueen entinen kuvernööri.

Syntymäpaikka: Vyselki,
Krasnodarin alue

Sai mitalin ”Krimin vapauttamisesta” Krimin
autonomisen tasavallan virkaatekevältä päämie
heltä tuesta, jota hän antoi Krimin laittomalle
liittämiselle. Tässä tilaisuudessa Krimin autono
misen tasavallan virkaatekevä päämies sanoi
Tkachyovin kuuluneen ensimmäisiin, jotka il
maisivat tukensa Krimin ”uusille johtajille”.

25.7.2014

Venäjän federaation entinen maatalousminis
teri.
89.

Oksana TCHIGRINA,
Oksana Aleksandrovna
CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна
ЧИГРИНА)

Syntymäaika: mahdollisesti
23.7.1981

”Luhanskin kansantasavallan” ”hallituksen” enti
nen tiedottaja, joka on antanut lausumia, joilla
on perusteltu esimerkiksi ukrainalaisen sotilas
lentokoneen alas ampumista, panttivankien ot
tamista ja laittomien aseistettujen joukkojen
taistelutoimia, mikä on heikentänyt Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja
yhtenäisyyttä.
Luhanskin kansantasavallan lehdistöpalvelun
entinen tiedottaja.

30.7.2014
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102. Andrei Nikolaevich
RODKIN (Андрей
Николаевич Родкин)

Euroopan unionin virallinen lehti

Tunnistustiedot

Syntymäaika: 23.9.1976
Syntymäpaikka: Moskova

L 231/31

Perusteet

”Donetskin kansantasavallan” entinen Mosko
van-edustaja. Hän on lausunnoissaan puhunut
muun muassa kapinallisjoukkojen valmiudesta
käydä sissisotaa ja niiden tekemästä Ukrainan
asevoimien asejärjestelmien anastamisesta. Hän
on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka
heikentävät Ukrainan alueellista koskematto
muutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

12.9.2014

Eräs ”Donbassin vapaaehtoisten liiton” entisistä
johtajista.

117. Aleksey Vasilevich

Syntymäaika: 11.2.1968

Venäjän armeijan kenraalimajuri. 76. maahan
laskudivisioonan entinen komentaja, joka on
ollut osallisena Venäjän sotilaallisessa läsnä
olossa Ukrainan alueella, varsinkin Krimin lait
toman liittämisen aikana. Toiminut vuodesta
2018 maahanlaskujoukkojen apulaisesikunta
päällikkönä.

12.9.2014

Syntymäaika: 29.9.1982 tai
23.9.1982

Entisenä ”Luhanskin keskusvaalilautakunnan
päällikkönä” hän oli vastuussa ”vaalien” järjestä
misestä 2. marraskuuta 2014 ”Luhanskin kan
santasavallassa”. Nämä ”vaalit” olivat Ukrainan
lainsäädännön vastaiset ja siten laittomat. Toimi
lokakuusta 2015 joulukuuhun 2017 ”Luhans
kin kansantasavallan” ”oikeusministerinä”.

29.11.2014

NAUMETS

(Алексей Васильевич
Haумец)

120. Sergey Yurievich
KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич
КОЗЬЯКОВ)
Serhiy Yuriyovych
KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович
КОЗЬЯКОВ)

138. Alexandr Vasilievich
SHUBIN

(Александр Васильевич
ШУБИН)

Näihin tehtäviin ryhtyessään ja niissä toimies
saan sekä järjestäessään laittomat ”vaalit” hän
on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja poli
tiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäi
syyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan va
kautta.

Syntymäaika: 20.5.1972 tai
30.5.1972.
Syntymäpaikka: Luhansk

Laittoman ”Luhanskin kansantasavallan” enti
nen ”oikeusministeri”. ”Luhanskin kansantasa
vallan” ”keskusvaalilautakunnan” puheenjohtaja
lokakuusta 2015 alkaen.

16.2.2015

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimies
saan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toi
mia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrai
nan vakautta.

141. Ekaterina Vladimirovna
FILIPPOVA (Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА)
Kateryna
Volodymyrivna
FILIPPOVA

(Катерина
Володимирiвна
ФIЛIППОВА

Syntymäaika: 20.1.1988

”Donetskin kansantasavallan” entinen ”oikeus
Syntymäpaikka: Krasnoarmeisk ministeri”.
Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimies
saan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toi
mia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrai
nan vakautta.

16.2.2015
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Nimi

146. Zaur Raufovich

Tunnistustiedot

ISMAILOV

Syntymäaika: 25.7.1978 (tai
23.3.1975)

(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)

Syntymäpaikka: Krasnyi Luh,
Vorošilovgrad, Luhanskin alue

Perusteet

Niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” en
tinen niin kutsuttu ”yleinen syyttäjä” (lokakuu
hun 2017 saakka). Toimii nykyisin ”Luhanskin
kansantasavallan” ”oikeusministerin” tehtävässä.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

16.2.2015

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimies
saan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toi
mia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrai
nan vakautta.

Zaur Raufovych
ISMAYILOV

(Заур Рауфович
IСМАЇЛОВ)

164. Aleksandr Yurevich
PETUKHOV /

14.9.2018

Syntymäaika: 17.7.1970

Aleksandr Yurievich
PETUKHOV

(Александр Юрьевич
ПЕТУХОВ)
Oleksandr Yuriyovych

Sevastopolin vaalilautakunnan entinen varapu
heenjohtaja. Tässä ominaisuudessa hän osallis
tui 18. maaliskuuta 2018 pidettyjen Venäjän
presidentinvaalien järjestämiseen laittomasti lii
tetyillä Krimillä ja Sevastopolissa, ja siten aktii
visesti tuki ja pani täytäntöön Ukrainan alueel
lista koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä heikentäviä politiikkoja.

14.5.2018”

PIETUKHOV

(Олександр Юрійович
ПЄТУХОВ)

Yhteisöt:

Nimi

”3.

Niin kutsuttu
”Luhanskin
kansantasavalta”
’Луганская народная
республика’

Tunnistustiedot

Viralliset tiedot:
https://glava-lnr.info/
https://sovminlnr.ru/
https://nslnr.su/

’Luganskaya narodnaya
respublika’

Perusteet

Niin kutsuttu ”Luhanskin kansantasavalta” pe
rustettiin 27. huhtikuuta 2014.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

25.7.2014

Vastuussa 11. toukokuuta 2014 pidetyn laitto
man kansanäänestyksen järjestämisestä. Itsenäi
syysjulistus 12. toukokuuta 2014.
Niin kutsutut Donetskin ja Luhanskin ”kansan
tasavallat” perustivat 22. toukokuuta 2014 niin
kutsutun ”Novorossijan liittovaltion”.
Tämä on vastoin Ukrainan perustuslakia ja
näin ollen kansainvälistä oikeutta ja heikentää
siten Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä.
Osallistuu myös separatistisen ”Kaakkoisen ar
meijan” ja muiden laittomien aseistettujen sepa
ratistiryhmien rekrytointiin ja heikentää siten
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

4.

Viralliset tiedot:

Niin kutsuttu
”Donetskin
kansantasavalta”

https://dnr-online.ru/

’Донецкая народная
республика’

http://smdnr.ru/

’Donétskaya naródnaya
respúblika’

http://av-zakharchenko.su/
https://dnrsovet.su/

Niin kutsuttu ”Donetskin kansantasavalta” julis
tettiin 7. huhtikuuta 2014.
Vastuussa 11. toukokuuta 2014 pidetyn laitto
man kansanäänestyksen järjestämisestä. Itsenäi
syysjulistus 12. toukokuuta 2014.
Niin kutsutut Donetskin ja Luhanskin ”kansan
tasavallat” allekirjoittivat 24. toukokuuta 2014
sopimuksen niin kutsutun ”Novorossijan liitto
valtion” perustamisesta.

25.7.2014
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Tunnistustiedot
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Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Tämä on vastoin Ukrainan perustuslakia ja
näin ollen kansainvälistä oikeutta ja heikentää
siten Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä.
Osallistuu myös laittomien aseistettujen separa
tistiryhmien rekrytointiin ja uhkaa siten Ukrai
nan vakautta tai turvallisuutta.
6.

Julkisten yhdistysten
kansainvälinen liitto
”Suuri Donin armeija”

Viralliset tiedot:

Международный Союз
Общественных
Объединений
’Всевеликое Войско
Донское’

Puhelinnumero:

http://xn–80aaaajfjszd7a3b0e.
xn–p1ai/
+7-8-908-178-65-57
Sosiaalinen media: Kansallinen
kasakkakaarti (Cossack
National Guard) http://vk.
com/kazak_nac_guard
Osoite: 346465 Russia, Rostov
Region, October District,
St Zaplavskaya,
Str Shosseynaya 1

”Suuri Donin armeija” perusti ”kansallisen ka
sakkakaartin”, joka on vastuussa taistelusta
Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Itä-Uk
rainassa, heikentäen näin Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäi
syyttä sekä uhaten Ukrainan vakautta tai turval
lisuutta.

25.7.2014

Lähellä Nikolay Kozitsyniä, joka on kasakka
joukkojen komentaja ja vastuussa Ukrainan hal
lituksen joukkoja vastaan taistelevien separatis
tien komentamisesta Itä-Ukrainassa.

Toinen osoite: Voroshilovskiy
Prospekt 12/85-87/13,
Rostov-on-Don
7.

’Sobol’

Viralliset tiedot:

’Соболь’

http://soboli.net
Sosiaalinen media:
http://vk.com/sobolipress
Puhelinnumero:
(0652) 60-23-93
Sähköposti:
SoboliPress@gmail.com

Radikaali puolisotilaallinen järjestö, vastuussa
avoimesta tuesta voimankäytölle, jolla pyritään
poistamaan Krim Ukrainan valvonnasta; hei
kentää näin ollen Ukrainan alueellista koske
mattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

Vastuussa Ukrainan hallituksen joukkoja vas
taan Itä-Ukrainassa taistelevien separatistien
koulutuksesta; uhkaa näin ollen Ukrainan va
kautta tai turvallisuutta.

Osoite: Krim, Simferopol,
katuosoite: Kievskaja 4
(keskuslinja-autoaseman alue)
8.

”Luhanskin kaarti”
’Луганская гвардия’

Sosiaalinen media ja muut
tiedot:
https://vk.com/luguard
http://vk.com/club68692201

9.

”Kaakkoinen armeija”
’Армии Юго-Востока’

Luhanskia puolustavat miliisijoukot; vastuussa
Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Itä-Uk
rainassa taistelevien separatistien koulutuksesta;
uhkaa näin ollen Ukrainan vakautta tai turvalli
suutta.

https://vk.com/luguardnews

Lähellä German PROPOKIViä, joka aktiivisena
johtajana vastaa osallistumisesta Ukrainan tur
vallisuuspalvelun Luhanskin aluetoimiston
rakennuksen valtaukseen ja videoi puheen pre
sidentti Putinille ja Venäjälle vallatusta raken
nuksesta.

http://lugansk-online.
info/statements

Laiton aseistettu separatistiryhmä, jota pidetään
yhtenä Itä-Ukrainan tärkeimmistä.

Sosiaalinen media:

Vastuussa turvallisuuspalvelun rakennuksen val
tauksesta Luhanskin alueella.

http://vk.com/lugansksbu

Lähellä Valeri BOLOTOVia, joka oli merkittynä
luetteloon yhtenä ryhmän johtajista.

25.7.2014

25.7.2014
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14.9.2018

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Lähellä Vasyl NIKITINiä, joka vastaa ”Luhanskin
kansantasavallan hallituksen” separatistisesta
”hallinnollisesta” toiminnasta.
10.

”Donbassin
kansanmiliisi”
”Нарoдное oпoлчéние
Дoнбáсса”

Sosiaalinen media:
http://vk.com/polkdonbassa
+ 38-099-445-63-78;
+ 38-063-688-60-01;
+ 38-067-145-14-99;
+ 38-094-912-96-60;
+ 38-062-213-26-60
Sähköposti: voenkom.dnr@
mail.ru

Laiton aseistettu separatistiryhmä, joka vastaa
taistelusta Ukrainan hallituksen joukkoja vas
taan Itä-Ukrainassa, uhaten näin ollen Ukrainan
vakautta tai turvallisuutta. Militanttiryhmä
muun muassa valtasi useita hallintorakennuksia
Itä-Ukrainassa huhtikuun 2014 alussa, heiken
täen näin ollen Ukrainan alueellista koskemat
tomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Se on
lähellä Pavel Gubarevia, joka on vastuussa Do
netskin alueellisen hallintorakennuksen valtauk
sesta venäläismyönteisten joukkojen kanssa ja
julistautumisesta ”kansankuvernööriksi”.

25.7.2014

Laiton aseistettu separatistiryhmä, jota pidetään
yhtenä Itä-Ukrainan tärkeimmistä. Vastuussa
taistelusta Ukrainan hallituksen joukkoja vas
taan Itä-Ukrainassa, uhaten näin ollen Ukrainan
vakautta tai turvallisuutta.

25.7.2014

mobilisation@novorossia.co
polkdonbassa@mail.ru
Vapaaehtoisten puhelinpalvelu
Venäjällä:
+ 7 (926) 428-99-51
+ 7 (967) 171-27-09
tai sähköposti novoross24@
mail.ru
Osoite: Donetsk Prospect
Zasyadko.13
11.

”Vostok-pataljoonat”

Sosiaalinen media:

’Батальон Восток’

http://vk.com/patriotic_forces_
of_donbas
http://patriot-donetsk.ru/

info.patriot.donbassa@gmail.com Osallistunut aktiivisesti sotilaallisiin toimiin,
jotka johtivat Donetskin lentoaseman valtauk
seen.
Osa ”Donetskin kansantasavallan” asevoimien
”ensimmäistä armeijakuntaa”.
16.

Venäjän federaation
presidentin hallintoon
kuuluva liittovaltion
rahoittama yritys
”Sanatorium Nižnaja
Oreanda” (entinen
Kylpylä ”Nižnaja
Oreanda” Санаторий
’Нижняя Ореанда’)

Kylpylä ”Nižnaja Oreanda”,
298658, Jalta, Oreanda
(298658, г.Ялта, пгт. Ореанда,
Санаторий ’Нижняя Ореанда’)

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vas
taisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö”
hyväksyi 21. maaliskuuta 2014 päätöksen
nro 1767-6/14 ”terveyskylpylöiden ja kylpylöi
den yhdistyksen perustamista koskevista kysy
myksistä”, jossa ilmoitettiin ”Krimin tasavallan”
suorittamasta Nižnaja Oreanda -kylpylälle kuu
luvan omaisuuden haltuunotosta. Näin ollen
Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfis
koineet yrityksen. Rekisteröity uudelleen 9. lo
kakuuta 2014 Venäjän federaation presidentin
hallintoon kuuluvana liittovaltion rahoittamana
yrityksenä ”Sanatorium Nižnaja Oreanda” (ФЕ
ДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ”САНАТОРИЙ ’НИЖНЯЯ ОРЕАНДА’
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ”). Perustaja: Venäjän federaation
presidentin hallinto (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕ
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

14.9.2018
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17.

”Krimin tasavallan”
yritys ”Azovin
likööritehdas”
Крымское
республиканское
предприятие ’Азовский
ликёро-водочннй завод’
Azovsky
likerovodochny zavod

Euroopan unionin virallinen lehti

Tunnistustiedot

Katuosoite: Železnodorožnaja
ulitsa 40,
296178 Azovskoje,
Džankoiskin piiri
(Джанкойский район, 296178
пгт. Азовское, ул.
Железнодорожная, 40)
Koodi: 01271681

L 231/35

Perusteet

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vas
taisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö”
hyväksyi 9. huhtikuuta 2014 päätöksen
nro 1991-6/14 ”muutoksista 26. maaliskuuta
2014 annettuun ’Krimin tasavallan’ valtioneu
voston päätöslauselmaan nro 1836-6/14, joka
koskee ’Krimin tasavallan’ alueella sijaitsevien
elintarviketeollisuuden yritysten, laitosten ja jär
jestöjen omaisuuden kansallistamista”; päätök
sessä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suoritta
masta Azovin likööritehtaalle kuuluvan
omaisuuden haltuunotosta. Näin ollen Krimin
”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet
yrityksen.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

25.7.2014

Konkurssimenettely kesken.

21.

OSAKEYHTIÖ ALMAZANTEY -ILMA- JA
AVARUUS-PUOLUSTUSYHTIÖ

Акционерное общество
’Концерн воздушнокосмической обороны
”Алмаз — Антей”’

Katuosoite: Ulitsa
Vereiskaya 41, Moskova
121471, Venäjän federaatio;
Web-sivusto: almaz-antey.ru;
sähköposti:
antey@almaz-antey.ru

(alias CONCERN ALMAZANTEY; ALMAZ-ANTEY
CORP; alias ALMAZANTEY DEFENSE
CORPORATION; alias
ALMAZ-ANTEY JSC;

Almaz-Antey on Venäjän valtionyhtiö. Valmis
taa ilmatorjunta-aseita, mm. ilmatorjuntaohjuk
sia, toimitettavaksi Venäjän armeijalle. Venäjän
viranomaiset ovat toimittaneet raskaita aseita
separatisteille Ukrainan itäosaan, mikä horjut
taa osaltaan Ukrainan vakautta. Separatistit
käyttävät näitä aseita muun muassa lentokonei
den alas ampumiseen. Valtionyhtiönä AlmazAntey vaikuttaa näin ollen Ukrainan vakautta
horjuttavasti.

30.7.2014

Julkinen ”organisaatio”, joka asetti ehdokkaita
”Donetskin kansantasavallan” ”vaaleihin” 2. mar
raskuuta 2014. Nämä ”vaalit” rikkovat Ukrai
nan lainsäädäntöä ja ovat siten laittomat.

29.11.2014

Концерн ВКО ’Алмаз —
Антей’;)

24.

Donetskin tasavalta

Viralliset tiedot:

(julkinen organisaatio)

http://oddr.info/

Донецкая республика

Osallistuessaan virallisesti laittomiin ”vaaleihin”
se on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja,
jotka heikentävät Ukrainan alueellista koske
mattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja
horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta. Joh
taja Alexander ZAKHARCHENKO ja perustaja
Andriy PURGIN.

25.

Rauha Luhanskin
alueelle (Mir
Luganschine) Мир
Луганщине

https://mir-lug.info/

Julkinen ”organisaatio”, joka asetti ehdokkaita
”Luhanskin kansantasavallan” ”vaaleihin” 2. mar
raskuuta 2014. Nämä ”vaalit” rikkovat Ukrai
nan lainsäädäntöä ja ovat siten laittomat.
Osallistuessaan virallisesti laittomiin ”vaaleihin”
se on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja,
jotka heikentävät Ukrainan alueellista koske
mattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja
horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014
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28.

Luhanskin talousunioni
(Luganskiy
Ekonomicheskiy Soyuz)
Луганский
экономический союз

Euroopan unionin virallinen lehti

Tunnistustiedot

Viralliset tiedot:
https://nslnr.
su/about/obshchestvennyeorganizatsii/337/

14.9.2018

Perusteet

”Yhteiskunnallinen organisaatio”, joka asetti eh
dokkaita ”Luhanskin kansantasavallan” laitto
miin ”vaaleihin” 2. marraskuuta 2014. Nimesi
ehdokkaan, Oleg AKIMOVin, niin kutsutun ”Lu
hanskin kansantasavallan” ”johtajaksi”. Nämä
”vaalit” rikkovat Ukrainan lainsäädäntöä ja ovat
siten laittomat.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

29.11.2014

Osallistuessaan virallisesti laittomiin ”vaaleihin”
se on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja,
jotka heikentävät Ukrainan alueellista koske
mattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja
horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.
30.

Sparta-pataljoona

Aseistettu separatistiryhmä, joka on tukenut ak
tiivisesti toimia, jotka heikentävät Ukrainan alu
eellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan
vakautta.

Батальон ’Спарта’

16.2.2015

Osa ”Donetskin kansantasavallan” ”ensimmäistä
armeijakuntaa”. Ryhmästä käytetään nimitystä
”sotilasyksikkö 08806”. Marraskuussa 2017 yk
sikkö nimettiin surmatun separatistisotilasko
mentaja Arsen Pavlovin (alias Motorola) mu
kaan.
33.

Prizrak-prikaati

mail@prizrak.info

Бригада ’Призрак’

Puhelin: 8985 130 9920

Aseistettu separatistiryhmä, joka on tukenut ak
tiivisesti toimia, jotka heikentävät Ukrainan alu
eellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan
vakautta.
Osa ”Luhanskin kansantasavallan” ”toista armei
jakuntaa”.
Ryhmästä käytetään myös nimitystä ”14. moot
toroitu kivääripataljoona”.

16.2.2015”

