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NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/1272,
annettu 21 päivänä heinäkuuta 2022,
rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä
heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta
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EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
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sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP 1.

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista
koskemattomuutta.

(3)

Tilanteen vakavuus huomioon ottaen neuvosto katsoo, että 48 henkilöä ja 9 yhteisöä, jotka
ovat vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä
heikentävistä tai uhkaavista toimista, olisi lisättävä päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä
olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia
toimenpiteitä.

(4)

Jotta voidaan nopeasti estää tai lieventää tapahtumia, joilla todennäköisesti on vakavia ja
merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön, on lisäksi
aiheellista ottaa käyttöön uusia poikkeuksia varojen jäädyttämisestä sekä kiellosta asettaa
nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen saataville varoja ja taloudellisia resursseja.

(5)

Ottaen huomioon unionin pyrkimyksen määrätietoisesti välttämään ja torjumaan
elintarviketurvan häiriöitä kaikkialla maailmassa ja jotta vältetään maataloustuotteiden
maksukanavien häiriöt, on aiheellista ottaa käyttöön poikkeuksia varojen jäädyttämisestä ja
kiellosta asettaa nimettyjen pankkien saataville varoja ja taloudellisia resursseja.

1

Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista
toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä
heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).
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(6)
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On myös aiheellista ottaa käyttöön poikkeus varojen jäädyttämisestä ja kiellosta asettaa
varoja ja taloudellisia resursseja saataville, joka koskee yhden nimetyn pankin kanssa
suoritettavaa toimien, mukaan lukien kirjeenvaihtajapankkimenettelysuhteet, hallittua
alasajoa.

(7)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(8)

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

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
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1 artikla
Muutetaan päätös 2014/145/YUTP seuraavasti:
1)

muutetaan 2 artikla seuraavasti:
a)

korvataan 10 kohdan a alakohta seuraavasti:
"a)

varat tai taloudelliset resurssit ovat välttämättömiä unioniin sijoittautuneeseen
oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen sisältyvän omistusoikeuden
myymiseksi tai siirtämiseksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 tai
kuuden kuukauden kuluessa liitteeseen merkitsemisen päivämäärästä sen
mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi, jos kyseiset omistusoikeudet
omistaa suoraan tai välillisesti liitteessä lueteltu luonnollinen henkilö,
oikeushenkilö, yhteisö tai elin; ja";

b)

lisätään kohdat seuraavasti:
"14. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset
viranomaiset voivat myöntää luvan liitteessä olevassa kohdassa "Yhteisöt"
olevassa 108 kohdassa luetellulle yhteisölle kuuluvien tiettyjen jäädytettyjen
varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai
taloudellisten resurssien asettamiseen kyseisen yhteisön saataville
toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisiksi katsomin ehdoin ja todettuaan,
että tällaiset varat tai taloudelliset resurssit ovat välttämättömiä toimintojen,
sopimusten tai muiden sopimusten päättämiseksi 22 päivään elokuuta 2023
mennessä, mukaan lukien kirjeenvaihtajapankkimenettelysuhteet, jotka on
aloitettu kyseisen yhteisön kanssa ennen 21 päivää heinäkuuta 2022.
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15.

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset
viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan
tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai
tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen liitteessä olevassa
kohdassa "Yhteisöt" olevassa 108 kohdassa luetellun yhteisön saataville
todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat välttämättömiä
kyseisen yhteisön suoraan tai välillisesti omistaman unioniin sijoittautuneeseen
oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen sisältyvän omistusoikeuden meneillään
olevan myynnin ja siirron saattamiseksi päätökseen viimeistään 31 päivänä
lokakuuta 2022.

16.

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset
viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan
tiettyjen jäädytettyjen taloudellisten resurssien vapauttamiseen todettuaan, että
a)

tällaisten taloudellisten resurssien vapauttaminen on tarpeen sellaisen
tapahtuman kiireellistä estämistä tai lieventämistä varten, jolla
todennäköisesti on vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten
terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön; ja

b)

tällaisten taloudellisten resurssien vapauttamisesta saatavat tulot
jäädytetään.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle
kaikista tämän kohdan nojalla myönnetyistä luvista kahden viikon kuluessa
luvan myöntämisestä.
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Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset
viranomaiset voivat myöntää luvan liitteessä olevassa kohdassa "Yhteisöt"
olevassa 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 ja 108 kohdassa luetelluille yhteisöille
kuuluvien tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien
vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen
kyseisten yhteisöjen saataville toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisiksi
katsomin ehdoin ja todettuaan, että tällaiset varat tai taloudelliset resurssit ovat
tarpeen maatalous- ja elintarviketuotteiden, mukaan lukien vehnä ja lannoitteet,
ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi. Asianomaisen jäsenvaltion on
ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla
myönnetyistä luvista kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.";

2)

lisätään tämän päätöksen liitteessä luetellut henkilöt ja yhteisöt päätöksen 2014/145/YUTP
liitteessä olevaan luetteloon.
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2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä 21 päivänä heinäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

M. BEK

21.7.2022

Syntymäpaikka:
Benoy, Venäjän
federaatio

(Адам Султанович
ДЕЛИМХАНОВ)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
25.9.1969

Tunnistustiedot

Adam Sultanovich
DELIMKHANOV

Nimi

Tässä ominaisuudessa hän on vastuussa sellaisista toimista tai
politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai
politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan
vakautta tai turvallisuutta.

Vastuussa tšetšeenijoukkojen perustamisesta Donbassin alueelle
maaliskuusta 2022 lähtien ja Mariupolin kaupungin piirityksen
johtamisesta maaliskuussa 2022. Hän on osallistunut
henkilökohtaisesti hyökkäysten valmisteluun Venäjän Ukrainaa
vastaan käymän hyökkäyssodan alusta lähtien. Hänelle myönnettiin
26. huhtikuuta 2022 näistä toimista Venäjän federaation sankarin
arvonimi Venäjän federaation presidentin asetuksella.

Venäjän federaation valtionduuman jäsen 19. syyskuuta 2021
lähtien, turvallisuutta ja korruption torjuntaa käsittelevän
valiokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Perusteet

21.7.2022

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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"1182.

Henkilöt

Lisätään seuraavat henkilöt ja yhteisöt päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä:

LIITE
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1183.
Syntymäpaikka:
Dzhalka,
Venäjän
federaatio

(Шaрип Султанович
ДЕЛИМХАНОВ)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
23.4.1980

Tunnistustiedot

Sharip Sultanovich
DELIMKHANOV

Nimi

Tässä ominaisuudessa hän on vastuussa sellaisista toimista tai
politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai
politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan
vakautta tai turvallisuutta.

Vastuussa tšetšeenijoukkojen komentamisesta Venäjän Ukrainaa
vastaan käymän hyökkäyssodan aikana myös Kiovan ja Donbassin
alueilla.

Venäjän federaation kansalliskaartin tšetšeenijoukkojen komentaja.

Perusteet
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Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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Sukupuoli: mies

Tässä ominaisuudessa hän on vastuussa sellaisista toimista tai
politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai
politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan
vakautta tai turvallisuutta.

Vastuussa tšetšeenijoukkojen komentamisesta Venäjän Ukrainaa
vastaan käymän hyökkäyssodan aikana myös Kiovan ja Donbassin
alueilla.

Syntymäpaikka:
Dzhalka,
Venäjän
federaatio

(Алибeк Султaнович
ДЕЛИМХAНОВ)

Kansalaisuus:
venäläinen

Venäjän federaation kansalliskaartin tšetšeenijoukkojen
apulaiskomentaja.

Perusteet

Syntymäaika:
16.10.1974

Tunnistustiedot

Alibek Sultanovich
DELIMKHANOV

Nimi
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Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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Sukupuoli: mies

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen vastuussa sellaisista
toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia
toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Rosgvardijan yksiköitä on lähetetty tukahduttamaan
paikallisväestön mielenosoituksia Venäjän viranomaisten
hallinnassa oleville alueille, kuten Hersoniin, Henitšeskiin,
Berdjanskiin ja tietyille Mariupolin alueille. Ne ovat osallistuneet
myös siviilien tappamiseen, raiskaamiseen ja kiduttamiseen
Butšassa Ukrainassa. Rosgvardijan jäsenet ovat pidättäneet
ukrainalaismielisiä kansalaisia ja perustaneet sotilaspoliisihallinnon.

Syntymäpaikka:
Dubovoye,
Venäjän
federaatio

(Виктор Николаевич
СТРИГУНОВ)

Kansalaisuus:
venäläinen

Venäjän federaation kansalliskaartin (Rosgvardija) ensimmäinen
apulaisjohtaja– Rosgvardijan komentaja.

Syntymäaika:
27.10.1958

Perusteet

Viktor Nikolayevich
STRIGUNOV

Tunnistustiedot
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Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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Sukupuoli: mies

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen vastuussa sellaisista
toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia
toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Rosgvardijan yksiköitä on lähetetty tukahduttamaan
paikallisväestön mielenosoituksia Venäjän viranomaisten
hallinnassa oleville alueille, kuten Hersoniin, Henitšeskiin,
Berdjanskiin ja tietyille Mariupolin alueille. Ne ovat osallistuneet
myös siviilien tappamiseen, raiskaamiseen ja kiduttamiseen
Butšassa Ukrainassa. Rosgvardijan jäsenet ovat pidättäneet
ukrainalaismielisiä kansalaisia ja perustaneet sotilaspoliisihallinnon.

Syntymäpaikka:
Kiova, Ukraina

(Олег Анатольевич
ПЛОХОЙ)
Kansalaisuus:
venäläinen

Valtiosihteeri, Venäjän federaation kansalliskaartin (Rosgvardija)
apulaisjohtaja–Rosgvardijan komentaja.

Syntymäaika:
4.12.1968

Perusteet

Oleg Anatolyevich
PLOKHOI

Tunnistustiedot
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Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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Syntymäpaikka:
Mednogorsk,
Venäjän
federaatio

(Юрий Викторович
ЯШИН)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
11.3.1967

Yuri Viktorovich
YASHIN

Tunnistustiedot

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen vastuussa sellaisista
toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia
toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Venäjän federaation kansalliskaartin (Rosgvardija) yksiköitä on
lähetetty tukahduttamaan paikallisväestön mielenosoituksia Venäjän
viranomaisten hallinnassa oleville alueille, kuten Hersoniin,
Henitšeskiin, Berdjanskiin ja tietyille Mariupolin alueille. Ne ovat
osallistuneet myös siviilien tappamiseen, raiskaamiseen ja
kiduttamiseen Butšassa Ukrainassa. Rosgvardijan jäsenet ovat
pidättäneet ukrainalaismielisiä kansalaisia ja perustaneet
sotilaspoliisihallinnon.

Venäjän federaation kansalliskaartin joukkojen yleisesikunnan
päällikkö – Venäjän federaation kansalliskaartin joukkojen
apulaisjohtaja – Venäjän federaation kansalliskaartin joukkojen
komentaja.

Perusteet
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Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

Sukupuoli: mies

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen vastuussa sellaisista
toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia
toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Rosgvardijan yksiköitä on lähetetty tukahduttamaan
paikallisväestön mielenosoituksia Venäjän viranomaisten
hallinnassa oleville alueille, kuten Hersoniin, Henitšeskiin,
Berdjanskiin ja tietyille Mariupolin alueille. Ne ovat osallistuneet
myös siviilien tappamiseen, raiskaamiseen ja kiduttamiseen
Butšassa Ukrainassa. Rosgvardijan jäsenet ovat pidättäneet
ukrainalaismielisiä kansalaisia ja perustaneet sotilaspoliisihallinnon.

Syntymäpaikka:
Odessa, Ukraina

(Игорь Анатольевич
ИЛЬЯШ)
Kansalaisuus:
venäläinen

Venäjän federaation kansalliskaartin (Rosgvardija) apulaisjohtaja –
Rosgvardijan komentaja.

Syntymäaika:
5.10.1967

Perusteet

Igor Anatolyevich
ILYASH

Tunnistustiedot
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Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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Sukupuoli: mies

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen vastuussa sellaisista
toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia
toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Rosgvardijan yksiköitä on lähetetty tukahduttamaan
paikallisväestön mielenosoituksia Venäjän viranomaisten
hallinnassa oleville alueille, kuten Hersoniin, Henitšeskiin,
Berdjanskiin ja tietyille Mariupolin alueille. Ne ovat osallistuneet
myös siviilien tappamiseen, raiskaamiseen ja kiduttamiseen
Butšassa Ukrainassa. Rosgvardijan jäsenet ovat pidättäneet
ukrainalaismielisiä kansalaisia ja perustaneet sotilaspoliisihallinnon.

Syntymäpaikka:
Astrakhan,
Venäjän
federaatio

(Сергей Анатольевич
ЛЕБЕДЕВ)

Kansalaisuus:
venäläinen

Venäjän federaation kansalliskaartin (Rosgvardija) apulaisjohtaja –
Rosgvardijan komentaja.

Syntymäaika:
10.1.1966

Perusteet

Sergei Anatolyevich
LEBEDEV

Tunnistustiedot
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Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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Euroopan unionin virallinen lehti
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Sukupuoli: mies

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen vastuussa sellaisista
toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia
toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Rosgvardijan yksiköitä on lähetetty tukahduttamaan
paikallisväestön mielenosoituksia Venäjän viranomaisten
hallinnassa oleville alueille, kuten Hersoniin, Henitšeskiin,
Berdjanskiin ja tietyille Mariupolin alueille. Ne ovat osallistuneet
myös siviilien tappamiseen, raiskaamiseen ja kiduttamiseen
Butšassa Ukrainassa. Rosgvardijan jäsenet ovat pidättäneet
ukrainalaismielisiä kansalaisia ja perustaneet sotilaspoliisihallinnon.

Syntymäpaikka:
Horlivka,
Ukraina

(Алексей Михайлович
КУЗЬМЕНКОВ)
Kansalaisuus:
venäläinen

Venäjän federaation kansalliskaartin (Rosgvardija) apulaisjohtaja –
Rosgvardijan komentaja.

Syntymäaika:
10.6.1971

Perusteet

Alexey Mikhailovich
KUZMENKOV

Tunnistustiedot
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Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/235

Sukupuoli: mies

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen vastuussa sellaisista
toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia
toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Rosgvardijan yksiköitä on lähetetty tukahduttamaan
paikallisväestön mielenosoituksia Venäjän viranomaisten
hallinnassa oleville alueille, kuten Hersoniin, Henitšeskiin,
Berdjanskiin ja tietyille Mariupolin alueille. Ne ovat osallistuneet
myös siviilien tappamiseen, raiskaamiseen ja kiduttamiseen
Butšassa Ukrainassa. Rosgvardijan jäsenet ovat pidättäneet
ukrainalaismielisiä kansalaisia ja perustaneet sotilaspoliisihallinnon.

Syntymäpaikka:
Moskova,
Venäjän
federaatio

(Алексей Степанович
БЕЗЗУБИКОВ)

Kansalaisuus:
venäläinen

Venäjän federaation kansalliskaartin (Rosgvardija) apulaisjohtaja –
Rosgvardijan komentaja.

Syntymäaika:
5.7.1965

Perusteet

Alexey Stepanovich
BEZZUBIKOV

Tunnistustiedot
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Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 193/236
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

Kansalaisuus:
ukrainalainen

(alias Yevhen
Vitaliiovych
BALYTSKIY)
Sukupuoli: mies

Syntymäpaikka:
Melitopol,
Ukraina

(venäjäksi: Евгений
Витальевич
БАЛИЦКИЙ)

(ukrainaksi: Євген
Віталійович
БАЛИЦЬКИЙ)

Syntymäaika:
10.12.1969

Yevgeniy Vitalievich
BALITSKIY

Tunnistustiedot

Tässä ominaisuudessa ja toimintansa vuoksi hän on näin ollen
vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee
täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai
uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä.

Venäjän viranomaiset nimittivät 9. huhtikuuta 2022 Yevgeniy
Balytskiyn Ukrainan Zaporižžjan alueen niin kutsutuksi
kuvernööriksi. Hän on ilmaissut kannattavansa Zaporižžjan alueen
liittymistä Venäjän federaatioon.

Yevgeniy Balytskiy on tehnyt yhteistyötä Venäjän viranomaisten
kanssa Melitopolin kaupungissa Ukrainassa. Hän kannatti Galina
Danilchenkon nimittämistä Melitopolin pormestariksi laillisen
pormestarin kaappauksen jälkeen.

Perusteet

21.7.2022

FI

1192.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/237

Venäjän viranomaisten nimittämä Hersonin kaupungin niin kutsuttu
pormestari 26. huhtikuuta 2022 alkaen.
Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen tukenut ja edistänyt
politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Syntymäaika:
27.9.1959
Kansalaisuus:
ukrainalainen
Sukupuoli: mies

Aleksandr Yurievych
KOBETS)

(venäjäksi: Александр
Юрьевич КОБЕЦ)

Oleksandr Yuriyovych
KOBETS

1194.

(ukrainaksi: Олександр
Юрійович КОБЕЦЬ)

Tässä ominaisuudessa hän on vastuussa sellaisista toimista tai
politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimita tai
politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan
vakautta tai turvallisuutta.

Sen jälkeen kun Venäjän asevoimat ottivat haltuunsa Mariupolin
kaupungin, niin kutsuttu "Donetskin kansantasavallan johtaja"
Denis Pushilin nimitti Konstantin Ivashchenkon Mariupolin
pormestariksi 6. huhtikuuta 2022.

21.7.2022

21.7.2022

FI

Syntymäpaikka:
(venäjäksi: Константин Mariupol,
Владимирович
Ukraina
ИВAЩЕНКО;
Kansalaisuus:
ukrainaksi: Костянтин ukrainalainen
Володимирович
Sukupuoli: mies
ІВАЩЕНКО)

Syntymäaika:
3.10.1963

Perusteet

Konstantin
Vladimirovich
IVASHCHENKO

Tunnistustiedot

1193.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 193/238
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

1195.

(ukrainaksi:
Володимир
Валерійович РОГОВ)
Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
ukrainalainen

Syntymäpaikka:
Zaporižžja,
Ukraina

(venäjäksi: Владимир
Валерьевич РОГОВ)

Volodimir Valeryovich
ROGOV

Syntymäaika:
1.12.1976

Tunnistustiedot

Vladimir Valeryevich
ROGOV

Nimi

Tässä ominaisuudessa hän on vastuussa sellaisista toimista tai
politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai
politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan
vakautta tai turvallisuutta.

Niin kutsuttu Zaporižžjan alueen sotilas-siviilihallinnon
pääneuvoston edustaja. Hän on kampanjoinut Ukrainan
viranomaisia vastaan ja kannattanut Zaporižžjan alueen liittämistä
Venäjän federaatioon. Hän on myös helpottanut Venäjän passien
myöntämistä Melitopolin kaupungissa.

Perusteet

21.7.2022

FI

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/239

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäpaikka:
Železnogorsk
(entinen
Krasnojarsk-26),
Venäjän
federaatio

Sukupuoli: mies

(ukrainaksi: Олександр
Федорович
САУЛЕНКО)

(venäjäksi: Андрей
Владимирович
ШЕВЧИК)

Kansalaisuus:
ukrainalainen

Oleksandr Fedorovich
SAULENKO

Syntymäaika:
17.6.1973

Syntymäpaikka:
Novopetrivka,
Ukraina

(venäjäksi: Александр
Федорович
САУЛЕНКО)

Andrei Vladimirovich
SHEVCHIK

Syntymäaika:
9.5.1962

Alexander Fedorovich
SAULENKO

Tunnistustiedot

Tässä ominaisuudessa hän on vastuussa sellaisista toimista tai
politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai
politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan
vakautta tai turvallisuutta.

Niin kutsuttu Enerhodarin pormestari. Järjesti 27. maaliskuuta 2022
”Enerhodarin kaupungin itseorganisointineuvoston” perustamisen,
jota Ukrainan viranomaiset eivät tukeneet.

Tässä ominaisuudessa hän on vastuussa sellaisista toimista tai
politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai
politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan
vakautta tai turvallisuutta.

Niin kutsuttu Berdjanskin ja Berdjanskin alueen väliaikaishallinnon
johtaja. Hän on kannattanut Berdjanskin alueen siirtämistä
Ukrainalta Venäjän federaation valvontaan ja sen hallinnon
alaiseksi.

Perusteet

21.7.2022

21.7.2022

FI

1197.

1196.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 193/240
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

1198.

(Олег КРЮЧКОВ)

Oleg KRYUCHKOV

Nimi
Sukupuoli: mies

Tunnistustiedot

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai
tukee sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

Oleg Kryuchkov on Venäjän miehitysviranomaisen tiedottaja
Krimillä ja Krimin johtajan neuvonantaja. Julkisissa lausunnoissaan
hän vahvisti viljavarkauden Ukrainan valtiolta ja
ukrainalaisviljelijöiltä Venäjän miehittämillä alueilla ja
ukrainalaisten koulujen pakkovenäläistämisen miehitetyillä alueilla
sekä totesi, että Venäjä suunnittelee Etelä-Ukrainan miehitetyt
alueiden liittämistä itseensä.

Perusteet

21.7.2022

FI

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/241

(Сергей Борисович
КОРОЛЕВ)

Sergei Borissovich
KOROLEV
Sukupuoli: mies

Syntymäaika:
9.11.1952 tai
25.7.1952

Tunnistustiedot

FSB on yksi tiedustelupalveluista, joilta Vladimir Putin sai
tiedustelutietoja ennen Venäjän 24. helmikuuta 2022 aloittamaa
hyökkäystä Ukrainaan. Sergei Borissovich Korolev on näin ollen
vastuussa toimista, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Sergei Borissovich Korolev on ollut Venäjän FSB:n ensimmäinen
apulaisjohtaja helmikuusta 2021 alkaen. Hänellä kerrotaan olevan
läheiset suhteet FSB:n johtajaan Alexander Bortnikoviin sekä
liikemiehiin Arkadii ja Boris Rotenbergiin. Hänet mainitaan
mahdollisena Bortnikovin seuraajana FSB:n johtajana. Hän on
työskennellyt FSB:ssä 2000-luvulta lähtien ja toiminut aiemmin
FSB:n talousturvallisuuspalvelun johtajana. Vuonna 2021 Vladimir
Putin myönsi hänelle armeijan kenraalin arvon, mikä on merkittävä
ylennys korkeammalle tasolle. Hän tukee näin ollen venäläisiä
päättäjiä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä tai Ukrainan
itäosan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy heistä.

Perusteet

21.7.2022

FI

1199.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 193/242
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

Syntymäpaikka:
Venäjän
federaatio

(Станислав Сергеевич
ЧЕМЕЗОВ)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
1973

Stanislav Sergeyevich
CHEMEZOV

Tunnistustiedot

Stanislav Sergeyevich Chemezov on ”Yhtenäinen Venäjä” puolueen korkeimman neuvoston jäsenen ja Venäjän johtavan
valtiojohtoisen puolustus- ja teollisuustuotantoyrityksen Rosteckonglomeraatin puheenjohtajan Sergei Chemezovin poika. Stanislav
Chemezov omisti Erlinglow Ltd -nimisen offshore-yhtiön, joka
hyötyi Rostecin rakentaman 550 miljoonan dollarin arvoisen
kansallisen kuituoptisen supervaltatien rakentamisesta. Lisäksi hän
omistaa useita offshore-yrityksiä yhdessä Nikolay Tokarevin
tyttären Maya Bolotovan kanssa, mukaan lukien Irvin-2, joka on
saanut 8 miljardin ruplan arvosta sopimuksia. Korvauksena
vaihdosta Tokarevin perhe antoi Chemezovin perheelle luvan
leikata Transneftin talousarviota. Stanislav Chemezov omistaa myös
riippumattoman vakuutusyritysryhmän, joka hallinnoi suuria
vakuutussopimuksia puolustusalalla, mukaan lukien sopimukset
puolustusalan monialayritys Rostecille, jossa hänen isänsä Sergei
Chemezov on toimitusjohtajana. Stanislav Chemezov on näin ollen
luonnollinen henkilö, joka on lähellä luetteloon merkittyä henkilöä.

Perusteet

21.7.2022

FI

1200.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/243

(Майя Николаевна
БОЛОТОВА
(ТОКАРЕВА)

BOLOTOVA

alias
Maiya/Mayya/Maija/
Maja Nikolaevna

Maiya Nikolaevna
BOLOTOVA (os.
TOKAREVA)

Sukupuoli:
nainen

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäpaikka:
Karaganda,
Kazakstan

Syntymäaika:
18.1.1975

Tunnistustiedot

Maya Bolotova (o.s. Tokareva) on Venäjän suuren öljy- ja
kaasuyhtiön Transneftin toimitusjohtajan Nikolay Tokarevin tytär.
Maya Bolotova ja hänen entinen aviomiehensä Andrei Bolotov
omistavat arvokiinteistöjä Moskovassa, Latviassa ja Kroatiassa,
joiden arvo on yli 50 miljoonaa dollaria ja jotka voidaan yhdistää
Nikolay Tokareviin. Hänellä on myös yhteyksiä Ronin-yhtiöön,
joka hallinnoi Transneftin eläkerahastoa. Hakiessaan Kyproksen
kansalaisuutta hän ilmoitti Roninin osoitteen omakseen. Maya
Bolotova on lisäksi saanut valtiolta 8 miljardin ruplan arvosta
sopimuksia Irvin-2-yhtiön kautta, jonka hän omistaa yhdessä
Rostecin toimitusjohtajan Sergei Chemezovin pojan Stanislav
Chemezovin kanssa. Maya Bolotova on näin ollen luonnollinen
henkilö, joka on lähellä luetteloon merkittyjä henkilöitä, nimittäin
isäänsä Nikolay Tokarevia sekä Stanislav Chemezovia.

Perusteet

21.7.2022

FI

1201.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 193/244
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

(Павел EЗУБОВ)

Pavel EZOUBOV

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
elokuu 1975

Tunnistustiedot

Pavel Ezoubov on Oleg Deripaskan serkku; Deripaska omistaa
Russian Machines -teollisuuskonglomeraatin, johon kuuluu Military
Industrial Company -yritys, joka on merkittävä aseiden ja
sotilaskaluston toimittaja Venäjän asevoimille. Oleg Deripaska on
siirtänyt suuria määriä omaisuutta serkulleen Pavel Ezouboville,
muun muassa useita kiinteistöjä Ranskassa Ezoubovin omistaman
holdingyhtiön kautta, hotellin Lechissä Itävallassa Ezoubovin
omistaman venäläisperäisen Gost Hotel Management LLCholdingyhtiön kautta ja määräysvallan Terra Limited -yhtiöön.
Ezoubovilla on lisäksi määräysvalta Hestia International LLC yhtiössä, joka omistaa Washingtonissa sijaitsevan, Oleg
Deripaskaan liittyvän kartanon. Pavel Ezoubov on näin ollen
luonnollinen henkilö, joka on lähellä luetteloon merkittyä henkilöä,
joka on vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen tukemisesta tai
täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai
Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Perusteet

21.7.2022

FI

1202.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/245

1203.

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäpaikka:
Kropyvnytskyi,
Krim, Ukraina

(Алексaндр Сергeевич
ЗАЛДОСТAНОВ)

Alexander Zaldostanov on nationalistisen moottoripyöräkerhon
Nightwolves MC johtaja ja perustaja. Alexander Zaldostanov, jolla
on läheiset yhteydet Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin, on
Nightwolves MC:n johtajana tunnettu julkisuuden henkilö ja
Venäjän hallituksen keskeinen tukija, joka tukee aktiivisesti
Venäjän valtion propagandaa kieltämällä julkisesti Ukrainan
oikeuden olla valtio ja vaatimalla maan "denatsifikaatiota" ja
"deukrainisaatiota" sekä kannattamalla ajatusta siitä, että Ukrainan
olisi oltava erottamaton osa Venäjää. Zaldostanov on lisäksi
Nightwolves MC:n johtajana vastuussa ryhmän toimista ja
toiminnasta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Alexander
Zaldostanov on johtaja Nightwolves MC -moottoripyöräkerhossa,
joka on vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka
heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän on luonnollinen henkilö,
joka on vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee ja
panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät
tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia
ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

Perusteet

21.7.2022

FI

alias "The Surgeon"
(Хирург)

Syntymäaika:
19.1.1963

Tunnistustiedot

Alexander Sergeyevich
ZALDOSTANOV

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 193/246
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

1204.
Syntymäpaikka:
Minsk, ValkoVenäjä

(Андрей
БОБРОВСКИЙ)

Sukupuoli: mies

Andrey Bobrowskiy on nationalistisen moottoripyöräkerhon
Nightwolves MC:n jäsen ja "Roads for Victory" -osaston johtaja.
Bobrowskiy on "Roads for Victory" -osaston johtajana järjestänyt
useita Nightwolves MC:n kokoontumisia Berliinissä, Puolassa ja
Venäjällä. Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022
kokoontumisten tarkoituksena on ollut tukea aktiivisesti Venäjän
sotaa Ukrainassa ja kieltää julkisesti Ukrainan oikeus olla valtio,
vaatia maan "denatsifikaatiota" ja kannattaa ajatusta siitä, että
Ukrainan olisi oltava erottamaton osa Venäjää. Bobrowskiy on sen
vuoksi tukenut aktiivisesti ja julkisesti Venäjän valtion
propagandaa. Andrey Bobrowskiy on jäsen Nightwolves MC moottoripyöräkerhossa, joka on vastuussa sellaisten toimien
aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.
Lisäksi hän on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista
toimista tai politiikoista tai tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia
tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan
vakautta ja turvallisuutta.

Perusteet

21.7.2022

FI

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
5.1.1982

Tunnistustiedot

Andrey
BOBROVSKIY

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/247

(Йозеф ХАМБАЛЕК)

alias Josef
HAMBÁLAEK

Jozef HAMBÁLEK

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
slovakialainen

Syntymäaika:
14.3.1972

Tunnistustiedot

Jozef Hambálek on nationalistisen moottoripyöräkerhon
Nightwolves MC:n Slovakiassa sijaitsevan Euroopan yksikön
puheenjohtaja. Hambálek, joka voidaan yhdistää Venäjän
presidenttiin Vladimir Putiniin sekä muihin Venäjän hallituksen
edustajiin, on yleisesti tunnettu siitä, että hän on perustanut entiseen
sotilastukikohtaan Slovakiassa Nightwolves MC:n Euroopan
yksikön päämajan, jossa hän on käyttänyt käytöstä poistettuja
puolustustarvikkeita, myös panssarivaunuja. Hänen nykyisiä toimia,
joihin väitetään kuuluvan Nightwolves MC:n jäsenten koulutus
omissa kiinteistöissään aktiiviseen taisteluun Ukrainassa ja
venäläismielisen propagandan aktiivinen edistäminen Euroopassa,
voidaan pitää Ukrainan ja EU:n turvallisuusuhkana. Jozef Hambálek
on näin ollen luonnollinen henkilö, joka on tukenut aineellisesti tai
taloudellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Perusteet

21.7.2022

FI

1205.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 193/248
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

1206.

(Алексей ВАЙЦ)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
7.10.1965

Tunnistustiedot
Aleksei Weitz on nationalistisen moottoripyöräkerhon Nightwolves
MC:n jäsen ja hengellinen johtaja, jolla on läheiset henkilökohtaiset
yhteydet Nightwolves MC:n johtajaan Alexander Zaldostanoviin.
Hän on vastuussa Nightwolves MC:n ja Venäjän ortodoksikirkon
välisestä yhteydestä ja sen johtajien maailmannäkemyksestä. Hän
on aiemmin toiminut Nightwolves MC:n lehdistösihteerinä ja toimii
edustustehtävissä, muun muassa puhumalla yliopisto-opiskelijoille
ja Nightwolves MC:n kokoontumisissa. Lisäksi hän on Venäjän
presidentin alaisuudessa toimivan etnisten ryhmien välisten
suhteiden neuvoston asiantuntija, joka on julkisesti tukenut Venäjän
sotaa Ukrainassa sekä kansainvälisen oikeuden rikkomuksia ja on
vastuussa "Venäjän kansakunnan" virallisen käsitteen laatimisesta.
Weitz on Nightwolves MC:n ja Venäjän presidentin alaisuudessa
toimivan etnisten ryhmien välisten suhteiden neuvoston puolesta
harjoittamansa toiminnan ansiosta Venäjän valtion propagandan
keskeinen hahmo. Alexei Weitz on jäsen Nightwolves MC moottoripyöräkerhossa, joka on vastuussa sellaisten toimien
aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.
Lisäksi hän on luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisista
toimista tai politiikoista tai tukee ja panee täytäntöön sellaisia toimia
tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan
vakautta ja turvallisuutta.

Perusteet

21.7.2022

FI

alias Aleksey
Yevgenevich VEITZ

alias Alexei VAYTS

Alexei WEITZ

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/249

1207.

Syntymäaika:
17.3.1959
Kansalaisuus:
venäläinen
Sukupuoli: mies

alias Andrei Removich
BELOUSOV

(Андрей Рэмович
БЕЛОУСОВ)

Tunnistustiedot

Andrey Removich
BELOUSOV

Nimi

21.7.2022

FI

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai
sellaisten toimien tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka
heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai
turvallisuutta.

Andrey Removich Belousov on Venäjän federaation ensimmäinen
varapääministeri ja hänen katsotaan kuuluneen Putinin lähimpään
sisäpiiriin jo useiden vuosien ajan. Hänellä on vaikutusvaltainen
rooli Venäjän federaation hallituksessa. Belousov toteuttaa Venäjän
hallituksen talouspolitiikkaa ja on vastuussa Venäjän talouskasvusta
ja Venäjän markkinoiden vakauttamisesta. Hän osallistui 25.
helmikuuta 2022 Kremlin kokoukseen ja pyysi koolla olleita
oligarkkeja jatkamaan yhteistyötä pakotteiden kohteena olevien
pankkien kanssa. Belousov ilmoitti maaliskuussa 2022, että jos
ulkomainen yritys lopettaa toimintansa ja irtisanoo henkilöstönsä
maassa, sen katsotaan tehneen tahallisen konkurssin, johon liittyy
Venäjän maksukyvyttömyyslainsäädännön mukainen hallinnollinen
ja mahdollisesti rikosoikeudellinen vastuu. Hän kannatti Krimin
liittämistä Venäjään vuonna 2014.

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 193/250
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

1208.

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäpaikka:
Nikolaevsk-onAmur,
Habarovsk Krai,
Venäjän
federaatio

alias Yury Yakovlevich
CHAYKA; Yuri
Yakovlevich CHAIKA

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai
sellaisten toimien tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka
heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai
turvallisuutta.

Yuri Chaika on useiden vuosien ajan ollut yksi Vladimir Putinin
läheisimmistä liittolaisista ja vallassa olevan hallinnon uskollinen
palvelija. Yuri Chaika ja hänen perheensä ovat hyötyneet
henkilökohtaisesti tiiviistä yhteyksistään Putinin hallintoon.

Huhtikuussa 2022 Yuri Chaika antoi valtion kunnianosoituksia niin
kutsutussa "Ukrainan denatsifikaatioon tähtäävässä
erityisoperaatiossa" ansioituneille sotaveteraaneille. Pyatigorskissa
17. maaliskuuta 2022 niin kutsutusta Donetskin kansantasavallasta
tulevien pakolaisten kanssa pidetyssä tapaamisessa hän puolusteli
Venäjän sotaa Ukraina vastaan ja totesi, että Ukrainan viranomaiset
ovat syyllistyneet kansanmurhaan Ukrainassa.

Yury Yakovlevich Chaika on Venäjän federaation
turvallisuusneuvoston vaihtuva jäsen ja Venäjän federaation
presidentin täysivaltainen edustaja liittovaltion Pohjois-Kaukasian
piirissä. Hän osallistuu suoraan Venäjän aggressiivisen
ulkopolitiikan ohjaamiseen ja täytäntöönpanoon.

Perusteet

21.7.2022

FI

(Юрий Яковлевич
ЧАЙКА)

Syntymäaika:
21.5.1951

Tunnistustiedot

Yury Yakovlevich
CHAIKA

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/251

Syntymäpaikka:
Tokmak,
Kirgisian SNT,
entinen
Neuvostoliitto
(nykyinen
Venäjän
federaatio)

(Александр
Анатольевич
МАКСИМЦЕВ)

Syntymäpaikka:
Penza, entinen
Neuvostoliitto
(nykyinen
Venäjän
federaatio)

(Мария Алексеевна
ЛЬВОВА-БЕЛОВА)

Sukupuoli:
nainen

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
25.10.1984

Maria Alexeyevna
LVOVA-BELOVA

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
20.8.1963

Alexander Anatolievich
MAKSIMTSEV

Tunnistustiedot

Maria Alexeyevna Lvova-Belova on presidentin lasten oikeuksista
vastaava valtuutettu, joka teki aloitteen kansalaisuuden myöntämistä
Ukrainan orpolapsille koskevan menettelyn yksinkertaistamisesta.
Hän on yksi niistä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet eniten
ukrainalaisten lasten laittomaan kuljetukseen Venäjälle ja heidän
antamiseen adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. Maria Alexeyevna
Lvova-Belovan toimet loukkaavat ukrainalaisten lasten oikeuksia ja
rikkovat Ukrainan lakia ja hallinnollista järjestystä, joten hän on
vastuussa sellaisista toimista ja politiikoista tai sellaisten toimien ja
politiikkojen tukemisesta ja täytäntöönpanosta, jotka heikentävät
Ukrainan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja
turvallisuutta.

Alexander Maksimtsev on venäläinen sotilasjohtaja ja ilma- ja
avaruusvoimien sotilaspoliittisista asioista vastaava
apulaiskomentaja. Venäjän ilma- ja avaruusvoimat ovat tehneet
iskuja sekä sotilaallisiin että siviilikohteisiin Ukrainassa. Koska
Alexander Maksimytev on apulaiskomentaja, hän on vastuussa
tämän yksikön toimista. Alexander Maksimtsev on näin ollen
vastuussa sellaisista toimista tai sellaisten toimien tukemisesta ja
täytäntöönpanosta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan
vakautta ja turvallisuutta.

Perusteet

21.7.2022

21.7.2022

FI

1210.

1209.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 193/252
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

Syntymäpaikka:
Gorky, entinen
Neuvostoliitto
(nykyinen
Venäjän
federaatio)

(Юрий Николаевич
ГРЕХОВ)

Syntymäpaikka:
Kusarin alue,
Azerbaidžanin
SNT, entinen
Neuvostoliitto
(nykyinen
Venäjän
federaatio)

(Забит Сабирович
ХЕИРБЕКОВ)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
5.6.1968

Zabit Sabirovich
KHEIRBEKOV

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
15.10.1962

Yuri Nikolaevich
GREKHOV

Tunnistustiedot

Zabit Kheirbekov on Venäjän ilma- ja avaruusjoukkojen
kenraaliluutnantti ja Venäjän ilma- ja avaruusjoukkojen logistiikasta
vastaava apulaiskomentaja. Venäjän ilma- ja avaruusvoimat ovat
tehneet iskuja sekä sotilaallisiin että siviilikohteisiin Ukrainassa.
Zabit Kheirbekov on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai
sellaisten toimien tukemisesta ja täytäntöönpanosta, jotka
heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia
ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

Yuri Nikolaevich Grekhov on Venäjän sotilaskomentaja,
kenraalieversti ja Venäjän ilma- ja avaruusvoimien
apulaiskomentaja. Venäjän ilma- ja avaruusvoimat ovat tehneet
iskuja sekä sotilaallisiin että siviilikohteisiin Ukrainassa. Venäjän
ilma- ja avaruusvoimien apulaiskomentajana hän johtaa ilma- ja
ohjustorjuntajoukkoja, joten hän on vastuussa sellaisten toimien
tukemisesta ja täytäntöönpanosta, jotka heikentävät Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä
Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

Perusteet

21.7.2022

21.7.2022

FI

1212.

1211.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/253

Kansalaisuus:
venäläinen

(Андрей Анатольевич
КОЗИЦЫН)

Syntymäpaikka:
Nyaksimvol,
entinen
Neuvostoliitto
(nykyinen
Venäjän
federaatio)

(Сергей Семёнович
СОБЯНИН)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
21.6.1958

Sergey Semyonovich
SOBYANIN

Sukupuoli: mies

Syntymäaika:
9.6.1960

Andrey Anatolyevich
KOZITSYN

Tunnistustiedot

Sergei Semyonovich Sobyanine on Moskovan kaupunginjohtaja, ja
hänellä on läheiset siteet Vladimir Putiniin. Hän toimi presidentin
kanslian päällikkönä vuosina 2005–2008 ja Venäjän
varapääministerinä Vladimir Putinin toisessa kabinetissa vuosina
2008–2010. Hän on turvallisuusneuvoston jäsen. Sobyanine varoitti
1. maaliskuuta 2022, että kaikki "provokaattoreiden" yritykset ja
kehotukset järjestää katumielenosoituksia Moskovassa estettäisiin.
Hän ilmaisi 18. maaliskuuta 2022 pidetyssä poliittisessa
kokoontumisessa "Maailma ilman natsismia" selvän tukensa
"erityiselle sotilasoperaatiolle" Ukrainassa. Näin ollen hän tukee tai
panee täytäntöön toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai
uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Andrey Anatolyevich Kozitsyn on johtava venäläinen liike-elämän
edustaja. Hän on yksi Ural Mining Metallurgical Company:n
(UMMC/UGMK) perustajista ja toimitusjohtaja; UMMC on yksi
Venäjän suurimmista tärkeimpien raaka-aineiden (muun muassa
kuparin, sinkin, hiilen, kullan ja hopean) tuottajista. Hän on näin
ollen johtava venäläinen liike-elämän edustaja, joka toimii sellaisilla
talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen
Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin
liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

Perusteet

21.7.2022

21.7.2022

FI

1214.

1213.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 193/254
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

Kansalaisuus:
venäläinen

(Алексей
Владимирович
ДЕНИСЕНКО)
Sukupuoli: mies

Syntymäaika:
9.6.1978

Aleksey Vladimirovich
DENISENKO

Tunnistustiedot

Aleksey Vladimirovich Denisenko on Chelyabinskin alueellisen
lakiasäätävän kokouksen jäsen, alueellisen poliittisen neuvoston
puheenjohtajiston jäsen, rakennuspolitiikkaa sekä asumis- ja
kunnallispalveluja käsittelevän lakiasäätävän kokouksen
puheenjohtaja ja ”Yhtenäinen Venäjä” -puolueen Chelyabinskin
alueosaston vuorovaikutusta julkisten yhdistysten kanssa ja
nuorisotyötä koskevan osaston päällikkö. Lisäksi hän on hallitsevan
Kremlin-mielisen ”Yhtenäinen Venäjä” -puolueen jäsen ja on
perustellut, puolustanut ja tukenut avoimesti presidentti Putinin
päätöstä tunnustaa Donetskin kansantasavalta ja Luhanskin
kansantasavalta itsenäisiksi valtioiksi sekä erityistä
sotilasoperaatiota, joka hänen mukaansa on
rauhaanpakottamisoperaatio. Denisenko on vastuussa yllyttämisestä
vihaan Ukrainaa kohtaan, venäläismielisen disinformaation ja
propagandan levittämisestä sodan yhteydessä sekä pyrkimyksistä
taata Venäjän kansan tuki Ukrainan sodalle. Hän on siten tukenut
toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Perusteet

21.7.2022

FI

1215.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/255

Syntymäpaikka:
Leningrad,
entinen
Neuvostoliitto,
nykyinen
Venäjän
federaatio

(Александр
Николаевич
БЕЛЬСКИЙ)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
16.7.1975

Alexander Nikolaevich
BELSKIY

Tunnistustiedot

Lakiasäätävän kokouksen puheenjohtajana Belskiy on sen korkeaarvoisin jäsen. Tämän vuoksi Belskiy on merkittävä poliitikko
Pietarissa ja muualla. Belskiy toimi aiemmin Pietarin
apulaiskuvernöörinä vuosina 2020–2021. Tässä ominaisuudessa hän
vastasi nuorisopolitiikasta. Belskiy jatkaa työtään lasten kanssa ja
pyrkii juurruttamaan lapsiin hallintoa tukevia aatteita.

Belskiy on toiminut Pietarin lakiasäätävän kokouksen
puheenjohtajana 29. syyskuuta 2021 alkaen Kremlin-mielisen
poliittisen puolueen ”Yhtenäinen Venäjä” jäsenenä. Lakiasäätävä
kokous on korkein ja ainoa valtion lainsäädäntöelin Pietarissa. Se
perustettiin ja sitä säännellään Venäjän federaation lain nojalla, ja se
tekee tiivistä yhteistyötä Pietarin kuvernöörin kanssa.

Perusteet

21.7.2022

FI

1216.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 193/256
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

Nimi

Tunnistustiedot

Belskiy on vastuussa yllyttämisestä vihaan Ukrainaa kohtaan,
venäläismielisen disinformaation ja propagandan levittämisestä
sodan yhteydessä sekä pyrkimyksistä taata Venäjän kansan tuki
Ukrainan sodalle. Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tai
politiikkojen tukemisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

FI

Belskiy käyttää aktiivisesti useita sosiaalisen median tilejään
Telegram- ja VKontakte-palveluissa ja julkaisee artikkeleita
”Yhtenäinen Venäjä” -puolueen tiedotuskanavissa. Hän käytti
toistuvasti sosiaalista mediaa perustellakseen Venäjän sotaa
Ukrainaa vastaan ja ilmaistakseen sille tukensa ja onnitteli Krimiä ja
Sevastopolia niiden "palauttamisesta" osaksi Venäjää.

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/257

1217.

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäpaikka:
Rostov-on-Don,
entinen
Neuvostoliitto
(nykyinen
Venäjän
federaatio)

Syntymäaika:
9.3.1970

Tunnistustiedot

Poliittisen vaikutusvaltansa vuoksi Ishchenko on vastuussa
Ukrainaan kohdistuvaan vihaan yllyttämisestä, venäläismielisen
disinformaation ja propagandan levittämisestä sodan yhteydessä
sekä pyrkimyksistä taata Venäjän kansan tuki Ukrainan sodalle. Hän
on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen
tukemisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Julkisissa haastatteluissa ja sosiaalisen median julkaisuissa
Ishchenko tukee presidentti Putinin päätöstä tunnustaa itsenäisiksi
separatistialueet Luhanskin kansantasavalta ja Donetskin
kansantasavalta ja edistää Putinin hallinnon propagandaa.

Ishchenko toimii hyvin aktiivisesti nuorisojärjestöissä, kuten
Rostovin nuorisoparlamentissa ja alueellisessa poliittissotilaallisessa nuorisojärjestössä "Youth Guard". Lakiasäätävän
kokouksen puheenjohtajana hän on julkisuuden henkilö, ja hänet
nähdään usein paikallisilla ja valtakunnallisilla televisiokanavilla
sekä uutisissa ja julkisissa tapahtumissa.

Ishchenko on Rostovin alueen lakiasäätävän kokouksen
puheenjohtaja ja hallitsevan Kremlin-mielisen ”Yhtenäinen Venäjä”
-puolueen Rostovin alueosaston sihteeri (molemmat vuodesta 2016).

Perusteet

21.7.2022

FI

(Александр
Валентинович
ИЩЕНКО)

Alexander
Valentinovich
ISHCHENKO

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 193/258
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

Syntymäpaikka:
Novy Rogachik,
Volgogradin
alue, entinen
Neuvostoliitto
(nykyinen
Venäjän
federaatio)

(Михаил
Владимирович
СТРУК)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
26.10.1977

Mikhail Vladimirovich
STRUK

Tunnistustiedot

Poliittisen vaikutusvaltansa vuoksi ja ZAO Volzhskaya Poultry
Farmin johtajana käyttämänsä vaikutusvallan vuoksi Struk on
vastuussa Ukrainaan kohdistuvaan vihaan yllyttämisestä,
venäläismielisen disinformaation ja propagandan levittämisestä
sodan yhteydessä sekä pyrkimyksistä taata Venäjän kansan tuki
Ukrainan sodalle. Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tai
politiikkojen tukemisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Sosiaalisen median alustalla Vkontakte ja paikallisessa
sanomalehdessä julkaistuissa lausunnoissaan Struk on Volgogradin
alueen lakiasäätävän kokouksen varajäsenenä toistuvasti ilmaissut
tukensa Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan ja tuominnut
ukrainalaiset natseina. Struk ilmaisee tukensa Ukrainassa
taisteleville venäläisille sotilaille.

Struk on ollut Volgogradin alueen lakiasäätävän kokouksen jäsen
vuodesta 2017. Struk on hallitsevan Kremlin-mielisen
”Yhtenäinen Venäjä” -puolueen jäsen.

Perusteet

21.7.2022

FI

1218.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/259

Syntymäpaikka:
Chuyn alue
Kirgisian
tasavallan
pohjoisosassa

(Николай Николаевич
ЗАБОЛОТНЕВ)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
30.1.1992

Nikolaiy Nikolaevich
ZABOLOTNEV

Tunnistustiedot

Hän ilmaisi useaan otteeseen tukensa "erityisoperaatiolle"
alueellisella televisiokanavalla.

Hän on myös entinen päällikkö Yugran nuorisoduumassa
(nuorisoparlamentti), joka tekee yhteistyötä itsenäisiksi
julistautuneiden Luhanskin kansantasavallan ja Donetskin
kansantasavallan nuorisoduumien kanssa. Zabolotnev osallistuu
säännöllisesti Yugran nuorisoduuman kokouksiin, foorumeille ja
tapahtumiin. Hän nousi lavalle esitystä varten alueellisessa
hyväntekeväisyyskonsertissa 1. huhtikuuta 2022 ja keräsi rahaa
Venäjän Donbassissa toteuttamien humanitaaristen operaatioiden
tukemiseksi.

Zabolotnev on hallitsevan Kremlin-mielisen ”Yhtenäinen Venäjä” puolueen Khanty-Mansiyskin alueosaston alueellisen
toimeenpanevan komitean päällikkö.

Perusteet

21.7.2022

FI

1219.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 193/260
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

Nimi

Tunnistustiedot

Poliittisen vaikutusvaltansa vuoksi Zabolotnev on vastuussa
Ukrainaan kohdistuvaan vihaan yllyttämisestä, venäläismielisen
disinformaation ja propagandan levittämisestä sodan yhteydessä
sekä pyrkimyksistä taata Venäjän kansan tuki Ukrainan sodalle. Hän
on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen
tukemisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

FI

Zabolotnev on hyvin aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja käyttää
sitä ilmaistakseen tukensa Putinille ja mainitulle operaatiolle,
korostaakseen, että Donetskin kansantasavallan ja Luhanskin
kansantasavallan kansa seisoo Venäjän rinnalla, levittääkseen
väitteitä Donbassin kansanmurhasta ja todetakseen, että Ukrainan
joukot on tuhottava kokonaan.

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/261

1220.
Syntymäpaikka:
Sovetskoye
Runo,
Ipatovskyn piiri,
Stavropolin
alue, entinen
Neuvostoliitto,
(nykyinen
Venäjän
federaatio)

(Николай Тимофеевич
ВЕЛИКДАНЬ)

Sukupuoli: mies

Poliittisen vaikutusvaltansa vuoksi Velikdan on vastuussa
Ukrainaan kohdistuvaan vihaan yllyttämisestä, venäläismielisen
disinformaation ja propagandan levittämisestä sodan yhteydessä
sekä pyrkimyksistä taata Venäjän kansan tuki Ukrainan sodalle. Hän
on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen
tukemisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Venäjän alueellisilla uutissivustoilla Bez Formata ja Stapravda
antamissaan lausunnoissa hän on julkisesti tukenut ja edistänyt
hyökkäystä Ukrainaan levittämällä Venäjän hyökkäystä koskevaa
propagandaa ja levittämällä vääristeltyä kuvaa Ukrainan tilanteesta.
Hän kannustaa osallistumaan "erityisoperaatioon". Hän on yksi
korkea-arvoisimmista virkamiehistä ja Stavropolin alueduuman
puheenjohtaja, minkä vuoksi hänellä on huomattavaa
vaikutusvaltaa.

Velikdan on toiminut Stavropolin alueellisen duuman
puheenjohtajana 30. syyskuuta 2021 alkaen. Hän on ollut
Stavropolin alueellisen duuman jäsen 19. syyskuuta 2021 alkaen ja
toimii Stavropolin alueen hallituksen ensimmäisenä
varapuheenjohtaja. Hän on hallitsevan Kremlin-mielisen
”Yhtenäinen Venäjä” -puolueen jäsen ja puolueen alueellisen
poliittisen neuvoston puheenjohtajiston jäsen.

Perusteet

21.7.2022

FI

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
6.3.1956

Tunnistustiedot

Nikolay Timofeevich
VELIKDAN

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 193/262
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

1221.
Syntymäpaikka:
Kuibyšev,
entinen
Neuvostoliitto
(nykyinen
Venäjän
federaatio)

(Дмитрий
Владимирович
ХОЛИН)

Sukupuoli: mies

Kholinilla on keskeinen rooli erityisesti venäläismielisen narratiivin
levittämisessä nuorten ja armeijan nuorten kadettien keskuudessa.
Näin ollen hän on vastuussa Ukrainan sotaa koskevan
venäläismielisen propagandan ja disinformaation levittämisestä,
minkä lisäksi hän pyrkii aktiivisesti takaamaan Venäjän kansan tuen
sen sotilaalliselle toiminnalle. Toimimalla näin Kholin on vastuussa
sellaisten toimien tai politiikkojen tukemisesta, jotka heikentävät
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä.

Kholin on sosiaalisen median kanavillaan, julkisissa
haastatteluissaan ja luennoillaan perustellut avoimesti Venäjän
Ukrainaan kohdistamaa hyökkäystä sekä puolustanut ja tukenut sitä.
Hän on ilmaissut avoimesti olevansa presidentti Putinin
vankkumaton kannattaja, mikä näkyy järjestelmällisenä julkisena
yllyttämisenä Venäjän sotilasoperaation tukemiseksi.

Kholin on Samaran alueellisen duuman jäsen, ja hän toimii sen
sääntelykomitean puheenjohtajana. Vuosina 2020–2021 hän toimi
hallitsevan Kremlin-mielisen ”Yhtenäinen Venäjä” -puolueen
Samaran alueen toimeenpanevan komitean päällikkönä. Hän on
myös julkisen yleisvenäläisen Combat Brotherhood veteraanijärjestön Samaran alueosaston jäsen.

Perusteet

21.7.2022

FI

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
25.9.1977

Tunnistustiedot

Dmitryi Vladimirovich
KHOLIN

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/263

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Julkisissa esiintymisissään Tsivilev on perustellut avoimesti
Venäjän Ukrainaan kohdistamaa hyökkäystä sekä puolustanut ja
tukenut sitä. Hän on ilmaissut avoimesti olevansa presidentti Putinin
vankkumaton kannattaja, mikä näkyy järjestelmällisenä julkisena
yllyttämisenä Venäjän sotilasoperaation tukemiseksi.

Syntymäpaikka:
Ždanov
(Mariupol),
entinen
Neuvostoliitto
(nykyinen
Ukraina)

(Сергей Евгеньевич
ЦИВИЛЕВ)

Poliittisen vaikutusvaltansa vuoksi hän on vastuussa Ukrainan
vastaista sotaa koskevan venäläismielisen propagandan ja
disinformaation levittämisestä, minkä lisäksi hän pyrkii aktiivisesti
takaamaan Venäjän kansan tuen sen sotilaalliselle toiminnalle.
Tsivilev on ilmaissut avoimesti tukensa Venäjän presidentin
päätökselle tunnustaa niin kutsuttujen Luhanskin ja Donetskin
kansantasavaltojen itsenäisyys. Toimimalla näin Tsivilev on
vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen tukemisesta, jotka
heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia
ja itsenäisyyttä.

Tsivilev on Kemerovon alueen kuvernööri ja tunnettu julkisuuden
henkilö.

Syntymäaika:
21.9.1961

Perusteet

Sergey Evgenievich
TSIVILEV

Tunnistustiedot

21.7.2022

FI

1222.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 193/264
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

Syntymäpaikka:
Novokuznetsk,
Kemerovon
alue, entinen
Neuvostoliitto,
nykyinen
Venäjän
federaatio

(Роман
Александрович
ГOBOP)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
22.11.1982

Roman Alexandrovich
GOVOR

Tunnistustiedot

Poliittisen vaikutusvaltansa vuoksi Govor on vastuussa Ukrainaan
kohdistuvaan vihaan yllyttämisestä, venäläismielisen
disinformaation ja propagandan levittämisestä sodan yhteydessä
sekä pyrkimyksistä taata Venäjän kansan tuki Ukrainan sodalle. Hän
on siten vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukenut
sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Govor on tukenut julkisesti päätöstä hyökätä Ukrainaan Rutube- ja
VKontakte-tileillään julkaisemissaan lausunnoissaan. Hän myös
edistää aktiivisesti hallituksen propagandaa.

Govor on Kemerovon alueen Kuzbassin lakiasäätävän kokouksen
jäsen. Hän on hallitsevan Kremlin-mielisen ”Yhtenäinen Venäjä” puolueen jäsen.

Perusteet

21.7.2022

FI

1223.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/265

Syntymäpaikka:
Blagoveštšensk,
entinen
Neuvostoliitto
(nykyinen
Venäjän
federaatio)

(Роман Сергеевич
ЧУЙКО)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
12.5.1983

Roman Sergeevich
CHUYKO

Tunnistustiedot

Poliittisen vaikutusvaltansa vuoksi Chuyko on vastuussa Ukrainaan
kohdistuvaan vihaan yllyttämisestä, venäläismielisen
disinformaation ja propagandan levittämisestä sodan yhteydessä
sekä pyrkimyksistä taata Venäjän kansan tuki Ukrainan sodalle. Hän
on siten vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen tukemisesta,
jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Alueensa alueellisen toimeenpanevan komitean puheenjohtajana
Chuyko on ilmaissut toistuvasti tukensa Venäjän hyökkäykselle
Ukrainaan, levittänyt propagandaviestejä ja tuominnut Ukrainan
viranomaiset kutsumalla heitä natseiksi sosiaalisen median
alustoilla, alueellisilla televisiokanavilla ja uutistoimistojen
verkkosivustoilla.

Chuyko on Yleisvenäläisen kansanrintaman alueellisen
toimeenpanevan komitean päällikkö ja Tjumenin aluevaltuuston
jäsen. Chuyko on hallitsevan Kremlin-mielisen ”Yhtenäinen
Venäjä” -puolueen jäsen.

Perusteet

21.7.2022

FI

1224.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 193/266
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

1225.
Kansalaisuus:
venäläinen

(Виктор
Владимирович
БАБЕНКО)

Poliittisen vaikutusvaltansa vuoksi Babenko on vastuussa Ukrainaan
kohdistuvaan vihaan yllyttämisestä, venäläismielisen
disinformaation ja propagandan levittämisestä sodan yhteydessä
sekä pyrkimyksistä taata Venäjän kansan tuki Ukrainan sodalle. Hän
on siten vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen tukemisesta,
jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Hänellä on useimmissa kuvissaan yllään t-paitaa, jossa on Venäjän
hyökkäystä symboloiva "Z"-logo. Lisäksi Babenko on useaan
otteeseen levittänyt propagandaa ja virheellisiä lausuntoja
sotilasoperaation tapahtumista.

Babenko on helmikuussa käynnistyneen Venäjän hyökkäyksen
alusta alkaen ilmaissut aktiivisesti tukensa operaatiolle sosiaalisessa
mediassa, kirjallisissa haastatteluissa ja paikallisissa tapahtumissa
pitämissään puheissa. Hän on kannustanut Sverdlovskin väestöä
tukemaan "Venäjän erityisoperaatiota nationalismin ja fasismin
torjumiseksi".

Babenko on ”Yhtenäinen Venäj”ä -puolueen kannattajien
Sverdlovskin aluevaltuuston puheenjohtaja. Hän on Sverdlovskin
alueen lakiasäätävän kokouksen jäsen ja ”Yhtenäinen Venäjä” puolueen Sverdlovskin alueosaston apulaissihteeri. Babenko on
hallitsevan Kremlin-mielisen ”Yhtenäinen Venäjä” -puolueen
keskeinen aluepoliitikko Sverdlovskin alueella.

Perusteet

21.7.2022

FI

Sukupuoli: mies

Syntymäaika:
14.10.1968

Tunnistustiedot

Viktor Vladimirovich
BABENKO

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/267

Syntymäpaikka:
Omsk, entinen
Neuvostoliitto,
nykyinen
Venäjän
federaatio

(Юрий
Александрович
БУРЛАЧКО)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
8.6.1961

Yury Alexandrovich
BURLACHKO

Tunnistustiedot

Burlachko on levittänyt Ukrainan vastaista Kremlin propagandaa
useissa haastatteluissa ja ilmaissut tukensa Venäjän hyökkäykselle
Ukrainaan. Hän ilmaisi täyden tukensa presidentille tämän
pyrkimyksissä "puhdistaa moderni Ukraina natsismista". Lisäksi
Burlachko väittää olleensa aktiivisesti osallisena Krimin
vaaliprosesseissa vuonna 2014. Hän on saanut useita mitaleja ja
palkintoja, kuten Venäjän federaation presidentin
kiitollisuustodistuksen (2004, 2014, 2017), "Krimin palauttamisen"
mitalin (2014) ja mitalin "kuuliaisuudesta isänmaalle" ("For Merit
to the Fatherland").

Burlachko on toiminut Krasnodarin aluepiirin lakiasäätävän
kokouksen puheenjohtajana vuodesta 2017, ja hän on Krasnodarin
aluepiirin lakiasäätävän kokouksen korkein jäsen. Burlachko on
hallitsevan Kremlin-mielisen ”Yhtenäinen Venäjä” -puolueen jäsen.

Perusteet

21.7.2022

FI

1226.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 193/268
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

Nimi

Tunnistustiedot

Hän on siten tukenut toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät
Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä. Lisäksi hän hyötyy venäläisistä päättäjistä, jotka ovat
vastuussa Krimin liittämisestä, sekä hyötyy Venäjän federaation
hallituksesta, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan
vakauden horjuttamisesta.

Poliittisen vaikutusvaltansa vuoksi Burlachko on vastuussa
Ukrainaan kohdistuvaan vihaan yllyttämisestä, venäläismielisen
disinformaation ja propagandan levittämisestä sodan yhteydessä
sekä pyrkimyksistä taata Venäjän kansan tuki Ukrainan vastaiselle
sodalle.

Perusteet

FI

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/269

Syntymäpaikka:
Kazan,
Tatarstanin
tasavalta,
entinen
Neuvostoliitto
(nykyinen
Venäjän
federaatio)

(Юрий Зимелевич
КАМАЛТЫНОВ)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
11.3.1957

Yury Zimelevich
KAMALTYNOV

Tunnistustiedot

Poliittisen vaikutusvaltansa vuoksi Kamaltynov on vastuussa
Ukrainaan kohdistuvaan vihaan yllyttämisestä, venäläismielisen
disinformaation ja propagandan levittämisestä sodan yhteydessä
sekä pyrkimyksistä taata Venäjän kansan tuki Ukrainan vastaiselle
sodalle. Hän on siten vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen
tukemisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Kamaltynov on julkisesti tukenut ja edistänyt päätöstä hyökätä
Ukrainaan paikallisilla ja alueellisilla media-alustoilla antamissaan
lausunnoissa.

Kamaltynov on Tatarstanin tasavallan valtioneuvoston
varapuheenjohtaja. Hän toimi aiemmin Tatarstanin tasavallan
varapääministerinä ja Tatarstanin tasavallan presidentin
täysivaltaisena edustajana Tatarstanin tasavallan valtioneuvostossa.
Kamaltynov on hallitsevan Kremlin-mielisen ”Yhtenäinen Venäjä”
-puolueen jäsen.

Perusteet

21.7.2022

FI

1227.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 193/270
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

Syntymäpaikka:
Moskova,
Venäjän
federaatio

(Сергей Витальевич
БЕЗРУКОВ)

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
18.10.1973

Sergey Vitalyevich
BEZRUKOV

Tunnistustiedot

Hän on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen
aktiivisesta tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai
uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Sergey Bezrukov on venäläinen näyttelijä ja poliitikko. Hän on yksi
”Yhtenäinen Venäjä” –puoleen julkisista kasvoista ja ”Yhtenäinen
Venäjä” –puolueen ”pienen kotimaan kulttuurihankkeen”
puheenjohtaja. Hän on levittänyt venäläistä propagandaa tukeakseen
Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Hän on tukenut Venäjän
Ukrainaan kohdistamaa hyökkäystä esiintymällä sotaan
osallistuneille venäläisille sotilaille ja Donbassin alueen
separatististen niin kutsuttujen kansantasavaltojen lapsille. Lisäksi
hän on ilmaissut julkisesti tukensa Krimin ja Sevastopolin
laittomalle liittämiselle Venäjän federaatioon.

Perusteet

21.7.2022

FI

1228.

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/271

1229.
Syntymäpaikka:
Tula, Venäjän
federaatio

(Владимир Львович
МАШКОВ)

Sukupuoli: mies

Hän on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen
aktiivisesta tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai
uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Hän esiintyi 18. maaliskuuta 2022 Lužniki-stadionilla Moskovassa
propagandatilaisuudessa, jossa tuettiin Krimin laitonta liittämistä ja
Ukrainan vastaista sotaa. Lisäksi hän asennutti Moskovassa
sijaitsevan Oleg Tabakov -teatterin julkisivulle sotilaallisen ”Z”symbolin, jota Venäjän propaganda on käyttänyt tukiessaan Venäjän
hyökkäystä Ukrainaan.

Vladimir Mashkov on venäläinen näyttelijä, ohjaaja ja
käsikirjoittaja, joka on tukenut aktiivisesti Venäjän hyökkäyssotaa
Ukrainaa vastaan. Hän hyväksyi virallisesti presidentti Vladimir
Putinin asettumisen uudelleen ehdolle vuoden 2018
presidentinvaaleissa ja toimi hänen vaaliedustajanaan. Hänet
nimitettiin kulttuuria ja taidetta käsittelevän presidenttineuvoston
jäseneksi. Hän myös kannatti Krimin ja Sevastopolin laitonta
liittämistä sekä Venäjän toteuttamaa Donbasin separatististen niin
kutsuttujen kansantasavaltojen tunnustamista.

Perusteet

21.7.2022”

FI

Kansalaisuus:
venäläinen

Syntymäaika:
27.11.1963

Tunnistustiedot

Vladimir Lvovich
MASHKOV

Nimi

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

L 193/272
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

Tunnistustiedot

AVLITA Stevedoring Company Osoite: Prymorska Street 2h,
Sevastopol, Crimea, Ukraina

Nimi

AVLITA Stevedoring Company tarjoaa
palveluja, jotka liittyvät viljan lastaamiseen
aluksiin Sevastopolin satamassa Venäjän
laittomasti itseensä liittämällä Krimin
alueella. Lukuisissa raporteissa on todettu,
että laivoihin on lastattu Venäjän
miehittämillä Ukrainan alueilla
maanviljelijöiltä ja Ukrainan valtiolta
varastettua tai ukrainalaisilta
maanviljelijöiltä pakkokeinoin ostettua
viljaa. Avlita on sen vuoksi vastuussa
sellaisten toimien tai politiikkojen
tukemisesta ja täytäntöönpanosta, jotka
heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä.

Perusteet

21.7.2022

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

"102.

Yhteisöt

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/273

103.

Tunnistustiedot

Rekisteröintipäivä: 1989

Rekisteröintipaikka: Venäjän
federaatio

Nightwolves MC on nationalistinen
moottoripyöräkerho, joka on perustettu
Moskovassa vuonna 1989 ja jolla on n.
45 haaraosastoa kaikkialla maailmassa, myös
monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.
Nightwolves MC on osallistunut aktiivisesti
Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen
Ukrainaan kannattamalla julkisesti Krimin
laitonta liittämistä Venäjään vuonna 2014 ja
sotaa Ukrainaa vastaan vuonna 2022,
levittämällä aktiivisesti Ukrainan vastaista ja
venäläismielistä propagandaa sekä
taistelemalla venäläismielisten ryhmien
rinnalla tai tukemalla niitä Ukrainassa
Krimin laittoman liittämisen jälkeen ja
Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä sodassa
vuonna 2022. Ryhmä on Venäjän hallituksen
keskeinen tukija, joka tukee aktiivisesti
Venäjän valtion propagandaa Venäjällä,
EU:ssa ja Länsi-Balkanin alueella, kieltää
julkisesti Ukrainan oikeuden olla valtio ja
peräänkuuluttaa maan "denatsifikaatiota" ja
"deukrainisaatiota" sekä kannattaa ajatusta,
että Ukrainan olisi oltava erottamaton osa
Venäjää.

Perusteet

21.7.2022

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

Yhteisötyyppi:
Moottoripyöräkerho

Osoite: Nizhniye Mnevniki, 110,
(Моторклуб ”Ночные Волки”) Bike Centre, Moscow, Venäjän
federaatio

Nightwolves MC

Nimi

L 193/274
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

Nimi

Tunnistustiedot

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

Ryhmällä on lisäksi tiiviit kytkökset Venäjän
presidenttiin Vladimir Putiniin ja Venäjän
hallitukseen, ja se on saanut valtion
rahoitusta Kremliltä vuosina 2013–2015.
Nightwolves on näin ollen yhteisö, joka
tukee aineellisesti toimia, jotka heikentävät
tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä. Näin ollen se on yhteisö, joka
on vastuussa sellaisista toimista tai
politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön
sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka
heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja
turvallisuutta.

Perusteet

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/275

104.

(Фонд общественной
дипломатии Александра
Горчакова)

The Alexander Gorchakov
Public Diplomacy Fund

Nimi

Rekisteröintinumero:
1107799026752

Rekisteröintipäivä:
helmikuu 2010

Gorchakov Public Diplomacy Fund on näin
ollen vastuussa Venäjän federaation
hallituksen, joka on vastuussa Krimin
liittämisestä ja Ukrainan vakauden
horjuttamisesta, aktiivisesta tukemisesta ja
hyötyy siitä.

Gorchakov Fundin tarkoituksena on tukea
entisen Neuvostoliiton alueella Venäjän
ulkopuolella asuvia venäläisiä Kremlin
ideologisten tavoitteiden mukaisesti.
Gorchakov Fundin järjestämät hankkeet ovat
toimineet merkittävässä asemassa Venäjän
ulkopoliittisessa diskurssissa. Ukrainan
hallitus sulki Gorchakov Public Diplomacy
Fundin Kiovan-toimiston vuonna 2015
valtion vastaisen propagandan takia.

Alexander Gorchakov Public Diplomacy
Fund -rahaston perusti vuonna 2010 Venäjän
presidentti Dmitri Medvedev. Rahaston
perustajaksi rekisteröitiin Venäjän
ulkoministeriö ja johtokunnan
puheenjohtajaksi ulkoministeri. Ministeriö
rahoittaa Gorchakov Fundin työtä. Rahasto
puolestaan myöntää rahoitusta
ajatushautomoille ja valtiojohtoisille
kansalaisjärjestöille.

Perusteet

21.7.2022

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

Rekisteröintipaikka: Moskova

Yhteisötyyppi: Valtiosta
riippumaton järjestö

Osoite: 10/1 Yakovoapostolsky
pereulok, Moscow 105064,
Venäjän federaatio

Tunnistustiedot

L 193/276
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

105.

Rekisteröintipäivä: 6.9.2008

Rekisteröintipaikka: Venäjän
federaatio, 119019, Moscow,
Vozdvizhenka Str. 18/9

Yhteisötyyppi: Venäjän
federaation hallituksen virasto

Verkkosivut: https://rs.gov.ru

Sähköposti: rossotr@rs.gov.ru

Puhelinnumero: +7 (495) 690-1245

Osoite: Päätoimipaikka: Venäjän
federaatio, 119019, Moscow,
Vozdvizhenka Str. 18/9

Tunnistustiedot

Se on merkittävin valtion virasto, joka
käyttää Kremlin pehmeää valtaa ja harjoittaa
hybridivaikuttamista, mukaan lukien ns.
”Russkij Mir” -käsitteen edistäminen. Se on
toiminut monien vuosien ajan ulkomailla
asuvien venäläisten ja vaikuttajien verkoston
kattojärjestönä, joka rahoittaa monenlaisia
julkisuusdiplomatia- ja
propagandahankkeita. Näin se tukee
venäläismielisten toimijoiden toimintaa ja
levittää Kremlin narratiivia, myös historian
uudelleenkirjoittamista.

Itsenäisten valtioiden yhteisöä, ulkomailla
asuvia venäläisiä ja kansainvälistä
humanitaarista yhteistyötä koskevia asioita
käsittelevä liittovaltion virasto
(Rossotrudnichestvo) on liittovaltion
toimeenpaneva elin, joka vastaa valtion
palvelujen tarjoamisesta ja valtion
omaisuuden hallinnoinnista Venäjän
federaation sekä Itsenäisten valtioiden
yhteisön ja muiden ulkomaiden välisten
kansainvälisten suhteiden tukemista ja
kehittämistä varten.

Perusteet

21.7.2022

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

(Федеральное агентство по
делам Содружества
Независимых Государств,
соотечественников,
проживающих за рубежом, и
по международному
гуманитарному
сотрудничеству
(Россотрудничество)

The Federal Agency for the
Commonwealth of Independent
States Affairs, Compatriots
Living Abroad, and
International Humanitarian
Cooperation
(Rossotrudnichestvo)

Nimi

21.7.2022
Euroopan unionin virallinen lehti
L 193/277

Nimi

Tunnistustiedot

Rossotrudnichestvo on näin ollen vastuussa
sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee
tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai
politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan
vakautta tai turvallisuutta. Lisäksi se on
vastuussa aineellisen ja taloudellisen tuen
antamisesta Venäjän federaation
hallitukselle, joka on vastuussa Krimin
liittämisestä ja Ukrainan vakauden
horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

Rossotrudnichestvo järjestää aktiivisesti
kansainvälisiä tapahtumia, joiden tavoitteena
on levittää yleistä käsitystä siitä, että
miehitetyt Ukrainan alueet kuuluisivat
Venäjälle. Rossotrudnichestvon johtaja ja
varajohtaja ovat ilmaisseet selvästi
kannattavansa Venäjän Ukrainaa vastaan
käymää hyökkäyssotaa.

Perusteet

L 193/278
Euroopan unionin virallinen lehti
21.7.2022

(Фонд "Русский мир")

Russkiy Mir Foundation

Rekisteröintipäivä: 31.8.2007

Yhteisötyyppi: Venäjän
federaation hallituksen virasto

Verkkosivut: https://russkiymir.ru

Sähköposti: info@russkiymir.ru

Telephone: +7 (495) 981-5680

Osoite: 119285 Mosfilmovskaya
Str. 40A, Moscow, Venäjän
federaatio

Tunnistustiedot

Sen virallisena tehtävänä on edistää venäjän
kieltä ja venäläistä kulttuuria
maailmanlaajuisesti, mutta Kreml on
käyttänyt säätiötä merkittävänä
vaikuttamisen välineenä, joka edistää
voimakkaasti venäläismielistä agendaa
entisen Neuvostoliiton valtioissa, kiistää
Ukrainan oikeuden olla itsenäinen valtio ja
kannattaa sen yhdistämistä Venäjään.

Russkij Mir -säätiön perustaja ja rahoittaja
on Venäjän federaation hallitus. Venäjän
federaatio on käyttänyt sitä omien etujensa
ajamiseen entisen Neuvostoliiton maissa.

Perusteet

21.7.2022

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

106.

Nimi
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Nimi

Tunnistustiedot

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien
tukemisesta, jotka heikentävät tai uhkaavat
Ukrainan alueellista koskemattomuutta,
suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se on
hyötynyt Venäjän federaation hallituksesta,
joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja
Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

Russkij Mir -säätiö on levittänyt
venäläismielistä ja Ukrainan vastaista
propagandaa ja puolustellut Venäjän ilman
edeltävää provokaatiota toteuttamaa ja
perusteetonta sotilaallista hyökkäystä
Ukrainaa vastaan. Se kannatti virallisissa
julkaisuissaan Krimin ja Sevastopolin
laitonta liittämistä sekä Venäjän federaation
toteuttamaa Donbasin alueen separatististen,
niin kutsuttujen "kansantasavaltojen"
tunnustamista.

Perusteet
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107.

(Акционерное общество
Научно-производственное
объединение "Квант")

JSC Research and Production
Association Kvant

Nimi

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien
aineellisesta tukemisesta, jotka heikentävät
tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä. Se on myös antanut aineellista
tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka
on vastuussa Krimin liittämisestä ja
Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja
hyötynyt siitä.

Se oli mukana suunnittelemassa ja
tuottamassa elektronisen sodankäynnin
järjestelmää Krasucha-4 ja valmisti
elektronisen sodankäynnin järjestelmässä
Rtut-BM käytettävän laitteiston. Venäjän
federaation asevoimat ovat käyttäneet
elektronisen sodankäynnin järjestelmiä
Krasucha-4:ää ja Rtut-BM:ää Venäjän
Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan
aikana.

Puhelinnumero: (8162) 681303

21.7.2022

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

Sähköposti: ok@kvant-vn.ru

”Kvant” JSC on venäläinen yritys, joka
toimii sotilasalalla ja joka tuottaa
elektronisen sodankäynnin järjestelmiä
Venäjän asevoimille.

Perusteet

Osoite: Bolshaya SanktPeterburgskaya Str. 73, 173000
Veliky Novgorod, Venäjän
federaatio

Tunnistustiedot
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108.

(Сбербанк)

Sberbank

Nimi

Rekisteröintinumero:
1027700132195

Rekisteröintipäivä: 22.3.1991

Sberbank on merkittävä rahoituslaitos
Venäjällä. Venäjän keskuspankki on
Sberbankin pääosakkeenomistaja. Pankin
toimitusjohtaja oli presidentti Putinin
hallinnon Venäjän talous- ja kauppaministeri
vuosina 2000–2007, ja pankin
hallintoneuvoston puheenjohtaja on Venäjän
valtiovarainministeri. Sberbank on Venäjän
suurin pankki (sillä on n. neljännes Venäjän
kokonaispankkivaroista ja kolmannes
pankkien pääomasta), joka on suurilta osin
Venäjän hallituksen omistuksessa, joten se
tuottaa lisäksi merkittäviä tuloja Venäjän
hallitukselle. Näin ollen Sberbank on yhteisö
tai elin, joka antaa taloudellista tukea
Venäjän federaation hallitukselle, joka on
vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan
vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä,
sekä oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka
toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka
muodostavat merkittävän tulonlähteen
Venäjän federaation hallitukselle, joka on
vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan
vakauden horjuttamisesta.

Perusteet

21.7.2022

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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Rekisteröintipaikka: 19 Vavilova
St., 117997 Moscow, Venäjän
federaatio

Yhteisötyyppi: Julkinen
osakeyhtiö

Osoite: 19 Vavilova St., 117997
Moscow, Venäjän federaatio

Tunnistustiedot
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109.

(Группа компаний ФОРСС)

FORSS Group of Companies

Nimi

Sähköposti: info@forss-marine.ru

Verkkosivusto:
http://www.forss.ru/eng

FORSS on näin ollen vastuussa sellaisten
toimien aineellisesta tukemisesta, jotka
heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä. Se on myös antanut aineellista
tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka
on vastuussa Krimin liittämisestä ja
Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja
hyötynyt siitä.

Se osallistui Mustanmeren laivaston "Vasili
Bykov"-projektin kehittämiseen. Tähän
”projekti 22 160”:een kuuluu partioalusten
rakentaminen Zelenodolskin telakalla;
kyseisiä partioaluksia käytettiin Venäjän
hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

FORSS on venäläinen yritys, joka tarjoaa
insinööripalveluja
laivanrakennusteollisuudelle. Se toimittaa
Venäjän federaation hallituksen tekemiä
tilauksia.

Perusteet

21.7.2022

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä
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Puhelinnumero: (+7 812) 605-0078

Osoite: Magnitogorskaya street
51, lit. E, 195027, St. Petersburg,
Venäjän federaatio

Tunnistustiedot
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(Юнармия)

alias Yunarmiya

( Всероссийское военнопатриотическое
общественное движение
"Юнармия")

All-Russia "Young Army"
Military Patriotic Social
Movement

Perusteet

Osoite: 1st Krasnokursantskiy
All-Russia "Young Army" Military Patriotic
passage, 1/4, Building 1, Moscow, Social Movement (Yunarmiya) on
Venäjän federaatio, 111033
venäläinen puolisotilaallinen järjestö.
Puhelinnumero: +7 (495) 106-75- Yunarmiya ja sen jäsenet kannattavat
Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan ja
75
levittävät Venäjän sota-aiheista propagandaa.
Verkkosivut: https://yunarmy.ru/
Yunarmiya on käyttänyt sotilaallista ”Z”symbolia, jota Venäjän propaganda on
Sähköposti: info@yunarmy.ru
käyttänyt tukiessaan Venäjän hyökkäystä
Ukrainaan.

Tunnistustiedot

21.7.2022”

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

110.

Nimi
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Nimi

Tunnistustiedot

Se on näin ollen vastuussa sellaisista toimista
tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön
sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka
heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista
koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

FI

Yunarmiya järjesti Venäjän federaation
puolustusministeriön ja opetusministeriön
tuella kampanjan, jossa koululaisia
pyydettiin kirjoittamaan kirjeitä
venäläissotilaille, jotka osallistuivat Venäjän
hyökkäykseen Ukrainaan. Lisäksi se keräsi
lahjoituksia sodassa taistelleille joukoille. Se
järjesti myös lasten kesäleirejä laittomasti
liitetyn Krimin niemimaan alueilla.

Perusteet
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