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PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/388
(2018. gada 12. marts),
ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar
ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz
darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tās
14. panta 1. un 3. punktu,
ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,
tā kā:
(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 269/2014.

(2)

Pamatojoties uz Padomes veikto pārskatīšanu, Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā būtu jāgroza informācija
attiecībā uz konkrētām personām un vienībām.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumu groza tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2018. gada 12. martā
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
E. KARANIKOLOV

(1) OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.
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13.3.2018.

PIELIKUMS

Ierakstus par turpmāk uzskaitītajām personām un vienībām, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā, aizstāj
ar šādiem ierakstiem:
Personas:

Vārds

“3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV (Рустам
Ильмирович
ТЕМИРГАЛИЕВ)
Rustam Ilmyrovych

Identifikācijas informācija

Dzimšanas datums:
15.8.1976.
Dzimšanas vieta: UlanUde, Buryat ASSR
(Krievijas PFSR)

TEMIRHALIIEV (Рустам

Pamatojums

Kā bijušajam Krimas premjerministra vietniekam Te
mirgaliev bija svarīga loma “Augstākās padomes” pie
ņemtajos lēmumos par 2014. gada 16. marta “refe
rendumu” pret Ukrainas teritoriālo integritāti. Viņš
aktīvi lobēja Krimas integrāciju Krievijas Federācijā.

Sarakstā iekļau
šanas datums

17.3.2014.

2014. gada 11. jūnijā viņš atkāpās no tā sauktās
“Krimas Republikas” “premjerministra pirmā viet
nieka” funkcijām. Pašlaik – Managing Company of the
Russian-Chinese Investment Fund for Regional Develop
ment ģenerāldirektors.

Iльмирович
ТЕМIРГАЛIЄВ)

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai poli
tiku.

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA
(Пётр Анатольевич
ЗИМА)
Petro Anatoliyovych
ZYMA

(Петро Анатолiйович
ЗИМА)

9.

Viktor Alekseevich

Dzimšanas datums:
18.1.1970. vai
29.3.1965.
Dzimšanas vieta:
Artemivsk (Артемовск)
(2016. gadā pārdēvēta
atpakaļ uz Bakhmut/
Бахмут), Donetsk
Oblast, Ukraina

“Premjerministrs” Aksyonov 2014. gada 3. martā ie
cēla Zima par Krimas Drošības dienesta (SBU) jauno
vadītāju, un Zima pieņēma šo amatu. Viņš ir sniedzis
Krievijas Izlūkošanas dienestam (FSB) svarīgu infor
māciju, tostarp datubāzi. Tajā bija informācija par
Euro-Maidan aktīvistiem un Krimas cilvēktiesību aiz
stāvjiem. Viņam bija svarīga loma tajā, lai neļautu
Ukrainas iestādēm kontrolēt Krimas teritoriju.
2014. gada 11. martā bijušie Krimas SBU virsnieki
paziņoja par neatkarīga Krimas Drošības dienesta iz
veidi.

17.3.2014.

17.3.2014.

OZEROV

Dzimšanas datums:
5.1.1958.

Bijušais Krievijas Federācijas Federācijas padomes
Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētājs.

(Виктор Алексеевич
Озеров)

Dzimšanas vieta:
Abakan, Khakassia

2014. gada 1. martā Ozerov Federācijas padomes
Drošības un aizsardzības komitejas vārdā Federācijas
padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku iz
vietošanai Ukrainā.
2017. gada jūlijā viņš atkāpās no Drošības un aizsar
dzības komitejas priekšsēdētāja amata. Viņš joprojām
ir padomes loceklis un Iekšējā regulējuma un parla
mentāro jautājumu komitejas loceklis.
2017. gada 10. oktobrī Ozerov ar dekrētu Nr. 372-SF
tika iekļauts Federācijas padomes pagaidu komisijā
valsts suverenitātes aizsardzības jautājumos un ie
jaukšanās Krievijas Federācijas iekšējās lietās novērša
nas jautājumos.

13.3.2018.

LV

Vārds

14.

Aleksandr Borisovich
TOTOONOV

(Александр Борисович
Тотоонов)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Identifikācijas informācija

Dzimšanas datums:
3.4.1957.
Dzimšanas vieta:
Ordzhonikidze, North
Ossetia

Pamatojums

Bijušais Krievijas Federācijas Federācijas padomes
Starptautisko lietu komitejas loceklis. Viņš beidza pil
dīt Krievijas Federācijas padomes locekļa amata pie
nākumus 2017. gada septembrī.

L 69/13
Sarakstā iekļau
šanas datums

17.3.2014.

Pašlaik viņš ir North Ossetia parlamenta deputāts.
2014. gada 1. martā Totoonov Federācijas padomē
publiski atbalstīja Krievijas spēku izvietošanu
Ukrainā.

28.

Valery Vladimirovich
KULIKOV

(Валерий Владимирович
Куликов)

31.

Valery Kirillovich
MEDVEDEV

(Валерий Кириллович
МЕДВЕДЕВ)
Valeriy Kyrylovych

Dzimšanas datums:
1.9.1956.

Bijušais Melnās jūras flotes komandiera vietnieks,
kontradmirālis.

Dzimšanas vieta:
Zaporozhye, (Ukrainas
PSR)

Atbildīgs par to Krievijas spēku komandēšanu, kas
okupējuši Ukrainas suverēno teritoriju.

Dzimšanas datums:
21.8.1946.

Bijušais Sevastopoles vēlēšanu komisijas priekš
sēdētājs (līdz 2017. gada 26. maijam). Atbildīgs par
Krimas “referenduma” administrēšanu. Saskaņā ar
Krievijas sistēmu atbildīgs par referenduma rezultātu
parakstīšanu.

21.3.2014.

Bijusī Valsts Domes deputāte. Ierosinātāja un atbalstī
tāja nesenajiem likumdošanas priekšlikumiem Krie
vijā, kas būtu ļāvuši citu valstu reģioniem pievieno
ties Krievijai bez šo valstu centrālo iestāžu
iepriekšējas piekrišanas.

21.3.2014.

Dzimšanas vieta:
Shmakovka, Primorsky
region

21.3.2014.

2017. gada 26. septembrī ar Krievijas Federācijas
prezidenta dekrētu viņu atbrīvoja no amata un mili
tārā dienesta.

MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович
МЕДВЕДЄВ)

33.

Elena Borisovna
MIZULINA (dzimusi
DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна
МИЗУЛИНА (dzimusi
ДМИТРИЕВА))

51.

Vladimir Nikolaevich
PLIGIN

(Владимир Николаевич
ПЛИГИН)

Dzimšanas datums:
9.12.1954.
Dzimšanas vieta: Bui,
Kostroma region

No 2015. gada septembra Federācijas padomes lo
cekle no Omsk region. Pašlaik – Federācijas padomes
Konstitucionālo tiesību aktu un valsts izveides jautā
jumu komitejas priekšsēdētāja vietniece.

Dzimšanas datums:
19.5.1960.
Dzimšanas vieta:
Ignatovo, Vologodsk
Oblast, PSRS.

Bijušais Valsts Domes loceklis un bijušais Domes
Konstitucionālo tiesību komitejas priekšsēdētājs. At
bildīgs par to tiesību aktu pieņemšanas veicināšanu,
kas saistīti ar Krievijas Federācijas īstenoto Krimas un
Sevastopoles aneksiju.
Partijas “Vienotā Krievija” Augstās padomes loceklis.

12.5.2014.
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Vārds

53.

Identifikācijas informācija

Oleg Grigorievich
KOZYURA (Олег
Григорьевич КОЗЮРА)

Dzimšanas datums:
30.12.1965. vai
19.12.1962.

Oleh Hryhorovych

Dzimšanas vieta:
Simferopol, Krima, vai
Zaporizhia

KOZYURA (Олег
Григорович КОЗЮРА)

59.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Aleksandr Sergeevich
MALYKHIN,

Dzimšanas datums:
12.1.1981.

Alexander Sergeevich
MALYHIN

Pamatojums

Bijušais Federālā migrācijas dienesta Sevastopoles bi
roja vadītājs. Atbildīgs par Krievijas pasu sistemāti
sku un paātrinātu izsniegšanu Sevastopoles iedzīvo
tājiem.

13.3.2018.
Sarakstā iekļau
šanas datums

12.5.2014.

Kopš 2016. gada oktobra – Sevastopoles pilsētas Li
kumdevēju asamblejas vadītājs.

Bijušais “Luhanskas Tautas Republikas” Centrālās vē
lēšanu komisijas vadītājs. Aktīvi organizēja
2014. gada 11. maija referendumu par “Luhanskas
Tautas Republikas” pašnoteikšanos.

12.5.2014.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu politiku.

(Александр Сергеевич
МАЛЫХИН)
Oleksandr Serhiyovych
(Sergiyovych) MALYKHIN
(Олександр Сергiйович
МАЛИХIН)

66.

Marat Faatovich
BASHIROV

(Марат Фаатович
БАШИРОВ)

Bijušais tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas Mi
nistru padomes premjerministrs”, apstiprināts
Dzimšanas vieta: Izhevsk, 2014. gada 8. jūlijā.
Krievijas Federācija
Atbildīgs par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republi
kas valdības” separātistu “valdības” darbībām.
Dzimšanas datums:
20.1.1964.

12.7.2014.

Turpina darbības, ar kurām atbalsta LNR separātistu
struktūras.

70.

Igor PLOTNITSKY,

Atbildīgs par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republi
kas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

Dzimšanas vieta:
Luhansk (iespējams
Kelmentsi, Chernivtsi
oblast)

Turpina veikt tā sauktās “Luhanskas Tautas Republi
kas valdības” “valdības” darbības kā tā sauktās “Lu
hanskas Tautas Republikas” īpašais sūtnis Minskas
vienošanos jautājumā.

GRYZLOV

Dzimšanas datums:
15.12.1950.

(Борис Вячеславович
ГРЫЗЛОВ)

Dzimšanas vieta:
Vladivostok

Bijušais Krievijas Federācijas Drošības padomes pa
stāvīgais loceklis. Kā loceklis Drošības padomē, kura
sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un
koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdī
bas politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas terito
riālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович
ПЛОТНИЦКИЙ)
Ihor (Igor) Venedyktovych
PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович
ПЛОТНИЦЬКИЙ)

77.

Bijušais tā sauktais “aizsardzības ministrs” un bijušais
tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas” “vadītājs”.

Dzimšanas datums:
24.6.1964. vai
25.6.1964., vai
26.6.1964.

Igor Venediktovich

Boris Vyacheslavovich

Viņš joprojām ir partijas “Vienotā Krievija” Augstās
padomes loceklis.

12.7.2014.

25.7.2014.

13.3.2018.

LV

Vārds

84.

Fyodor Dmitrievich

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Identifikācijas informācija

BEREZIN

Dzimšanas datums:
7.2.1960.

(Фëдор Дмитриевич
БЕРЕЗИН),

Dzimšanas vieta:
Donetsk

Fedir Dmytrovych
BEREZIN

(Федiр Дмитрович
БЕРЕЗIН)

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV

(Борис Алексеевич
ЛИТВИНОВ)
Borys Oleksiyovych

Dzimšanas datums:
13.1.1954.
Dzimšanas vieta:
Dzerzhynsk (Donetsk
oblast)

LYTVYNOV

(Борис Олексiйович
ЛИТВИНОВ)

97.

Vladimir Petrovich
KONONOV (jeb “Tsar”)

(Владимир Петровнч
КОНОНОВ)

Dzimšanas datums:
14.10.1974.
Dzimšanas vieta: Gorsky,
Luhansk Oblast

Volodymyr Petrovych
KONONOV

(Володимир Петрович
КОНОНОВ)

103.

Aleksandr Akimovich
KARAMAN

(Александр Акимович
КАРАМАН),
Alexandru CARAMAN

Dzimšanas datums:
26.7.1956.
Dzimšanas vieta:
Cioburciu, Slobozia
district, tagad –
Moldovas Republika

Pamatojums

L 69/15
Sarakstā iekļau
šanas datums

Bijušais tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā
sauktais “aizsardzības ministra vietnieks”. Viņš ir
saistīts ar Igor Strelkov/Girkin, kas ir atbildīgs par dar
bībām, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas
teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Uz
ņemoties un pildot minētos pienākumus, Berezin tā
dējādi ir atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek
grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte
un neatkarība. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu
darbības un politiku. Pašlaik – DNR Rakstnieku sa
vienības valdes priekšsēdētājs.

25.7.2014.

Bijušais tā sauktās “Tautas padomes” loceklis un tā
sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktās
“Augstākās padomes” bijušais priekšsēdētājs, kas iz
strādāja politiku un organizēja nelikumīgo “referen
dumu”, kura rezultātā tika proklamēta tā sauktā “Do
ņeckas Tautas Republika”, tādējādi pārkāpjot
Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un vieno
tību. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un
politiku. Pašlaik – DNR Komunistiskās partijas vadī
tājs.

30.7.2014.

2014. gada 14. augustā viņš nomainīja Igor Strel
kov/Girkin kā “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauk
tais “aizsardzības ministrs”. Saskaņā ar informāciju
viņš kopš 2014. gada aprīļa ir bijis separātistu kauji
nieku grupas komandieris Doņeckā un solījies atrisi
nāt stratēģisko uzdevumu – atvairīt Ukrainas militāro
agresiju. Tādējādi Kononov ir atbalstījis darbības un
politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, su
verenitāti un neatkarību.

12.9.2014.

Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais
“premjerministra vietnieks sociālajās lietās”. Saistīts
ar Vladimir Antyufeyev, kurš bija atbildīgs par separā
tistu “valdības” pasākumiem, ko veikusi tā sauktā
“Doņeckas Tautas Republikas valdība”. Tādējādi viņš
ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas
teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.
Krievijas premjerministra vietnieka Dmitry Rogozin
protežē. Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” Mi
nistru padomes Administrācijas vadītājs.

12.9.2014.

Līdz 2017. gada martam tā sauktās “Piedņestras Mol
dāvu Republikas” tā sauktais “prezidenta pilnvarotais
pārstāvis” Krievijas Federācijā.
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Vārds

108.

Vladimir Abdualiyevich
VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич
ВАСИЛЬЕВ)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Identifikācijas informācija

Dzimšanas datums:
11.8.1949.
Dzimšanas vieta: Klin

Pamatojums

Bijusī Valsts Domes runaspersona. 2014. gada
20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam
konstitucionālajam likumam “par Krimas Republikas
uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas
Federācijas subjektu – Krimas Republikas un federā
lās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

13.3.2018.
Sarakstā iekļau
šanas datums

12.9.2014.

2017. gada oktobrī viņu ar prezidenta dekrētu iecēla
par Dagestānas Republikas faktisko vadītāju.

111.

Vladimir Stepanovich
NIKITIN

Dzimšanas datums:
5.4.1948.

(Владимир Степанович
НИКИТИН)

Dzimšanas vieta:
Opochka

Bijušais Valsts Domes loceklis un bijušais Valsts Do
mes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tau
tiešiem komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks.
2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu
federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas
Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu
Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas
un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

Krievijas Federācijas Komunistiskās partijas centrāl
komitejas prezidija loceklis.

112.

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

(Олег Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

Dzimšanas datums:
21.3.1964.
Dzimšanas vieta: Rudny,
Kostanai region,
Kazahijas PSR

Bijušais Valsts Domes loceklis un bijušais Valsts Do
mes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tau
tiešiem komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks.
2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu
federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas
Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu
Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas
un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

12.9.2014.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu politiku.

119.

Alexander Mikhailovich
BABAKOV

Dzimšanas datums:
8.2.1963.

(Aлександр Михайлович
БАБАКОВ)

Dzimšanas vieta:
Chisinau

Bijušais Valsts Domes loceklis. Bijušais Valsts Domes
deputāts, Valsts Domes Krievijas Federācijas Militāri
rūpnieciskā kompleksa attīstības tiesību aktu komisi
jas priekšsēdētājs. Partijas “Vienotā Krievija” promi
nents biedrs un uzņēmējs, kas veicis lielas investīcijas
Ukrainā un Krimā.
2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu
federālajam konstitucionālajam likumam “par Krimas
Republikas uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu
Krievijas Federācijas subjektu – Krimas Republikas
un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.
Pašlaik Krievijas Federācijas Padomes loceklis. Ārlietu
komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

12.9.2014.

13.3.2018.

LV

Vārds

123.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO (jeb Yuriy
SIVOKONENKO, Yury
SIVOKONENKO, Yury
SYVOKONENKO)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Identifikācijas informācija

Dzimšanas datums:
7.8.1957.
Dzimšanas vieta: Stalino
city (tagad – Donetsk)

(Юрий Викторович
СИВОКОНЕНКО)

Pamatojums

Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” “parla
menta” loceklis un sabiedriskās apvienības Union of
Veterans of the Donbass Berkut priekšsēdētājs un sa
biedriskās kustības Free Donbass loceklis. Kandidēja
tā sauktajās “vēlēšanās” 2014. gada 2. novembrī uz
tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” “vadītāja”
amatu. Šīs “vēlēšanas” bija Ukrainas tiesību aktu pār
kāpums, un tādēļ bija nelikumīgas.

L 69/17
Sarakstā iekļau
šanas datums

29.11.2014.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un ofi
ciāli kandidējot nelikumīgajās “vēlēšanās”, viņš tādē
jādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko
tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suvereni
tāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situ
āciju Ukrainā.
Viņš joprojām ir tā sauktās “Doņeckas Tautas Repub
likas Tautas padomes” loceklis.

125.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

(Равиль Закариевич
ХАЛИКОВ)
Ravil Zakariyovych
KHALIKOV

Dzimšanas datums:
23.2.1969.
Dzimšanas vieta:
Belozernoe village,
Romodanovskiy rayon,
PSRS

(Равiль Закарiйович
ХАЛIКОВ)

Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais
“premjerministra pirmais vietnieks” un iepriekšējais
“ģenerālprokurors”.

29.11.2014.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tā
dējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko
tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suvereni
tāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situ
āciju Ukrainā.
Pašlaik – Krievijas Federācijas Izmeklēšanas komitejas
(GSU SK) Maskava nodaļas vadītāja “palīgs”.

126.

Dmitry Aleksandrovich
SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich
SEMENOV

Dzimšanas datums:
3.2.1963.

Bijušais tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”
“premjerministra vietnieks finanšu lietās”.

Dzimšanas vieta:
Moscow

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš ir
aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek
grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte
un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju
Ukrainā.

(Дмитрий
Александрович
СЕМЕНОВ)

29.11.2014.

Joprojām aktīvi atbalsta LNR separātistu struktūras.

140.

Sergey Yurevich IGNATOV
(jeb KUZOVLEV, jeb
TAMBOV)
(Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ jeb
КУЗОВЛЕВ, jeb
ТAMБOB).

Dzimšanas datums:
7.1.1967.

Bijušas “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais
tautas milicijas virspavēlnieks.

Dzimšanas vieta:
Michurinsk, Tambov
oblast

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tā
dējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko
tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suvereni
tāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situ
āciju Ukrainā.

Мичуринск, Тамбовская
область

Krievijas bruņoto spēku 8. armijas komandieris.

16.2.2015.
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Vārds

145.

Olga Igoreva BESEDINA
(Ольга Игорева
БЕСЕДИНА)
Olha Ihorivna BESEDINA

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Identifikācijas informācija

Dzimšanas datums:
10.12.1976.
Dzimšanas vieta:
Luhansk

(Ольга Iгорiвна
БЕСЕДIНА)

Pamatojums

Bijusī tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā
sauktā “ekonomiskās attīstības un tirdzniecības mi
nistre”.

13.3.2018.
Sarakstā iekļau
šanas datums

16.2.2015.

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņa tā
dējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko
tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suvereni
tāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situ
āciju Ukrainā.
Pašlaik – ārējās ekonomikas departamenta vadītāja
“Luhanskas administrācijas” vadītāja birojā.

146.

Zaur Raufovich
ISMAILOV

(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)
Zaur Raufovych
ISMAYILOV

Dzimšanas datums:
25.7.1978. (vai
23.3.1975.)

Bijušais tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā
sauktais “ģenerālprokurors” (līdz 2017. gada oktob
rim).

Dzimšanas vieta: Krasny
Luch, Voroshilovgrad,
Lugansk region

Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tā
dējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko
tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suvereni
tāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situ
āciju Ukrainā.

Dzimšanas datums:
15.5.1955.

Bijušais aizsardzības ministra vietnieks un, pildot mi
nētos pienākumus, iesaistīts atbalsta sniegšanā Krie
vijas karaspēka izvietošanai Ukrainā.

(Заур Рауфович
IСМАЇЛОВ)

147.

Anatoly Ivanovich
ANTONOV (Анатолий
Иванович АНТОНОВ)

Dzimšanas vieta: Omsk

16.2.2015.

16.2.2015.

Saskaņā ar pašreizējo Krievijas Aizsardzības ministri
jas struktūru, pildot minētos pienākumus, viņš pie
dalījās Krievijas valdības politikas veidošanā un īste
nošanā. Ar minēto politiku tiek apdraudēta Ukrainas
teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.
No 2016. gada 28. decembra – bijušas ārlietu minis
tra vietnieks.
Ieņem vēstnieka amatu Krievijas Federācijas diplomā
tiskajā korpusā.

153.

Konstantin Mikhailovich
BAKHAREV

Dzimšanas datums:
20.10.1972.

Valsts Domes loceklis, ievēlēts no nelikumīgi anektē
tās Krimas Autonomās Republikas.

(Константин
Михайлович БАХАРЕВ)

Dzimšanas vieta:
Simferopol, Ukrainas PSR

Domes Kontroles un regulējuma komitejas loceklis.
2014. gada martā Bakharev iecēla par tā sauktās “Kri
mas Republikas” Valsts padomes priekšsēdētāja viet
nieku un 2014. gada augustā – par minētās struktū
ras pirmo priekšsēdētāja vietnieku. Viņš ir atzinis, ka
personiski bijis iesaistīts 2014. gada notikumos, kuri
noveda pie Krimas un Sevastopoles nelikumīgas
aneksijas, kurai viņš publiski pauda atbalstu, tostarp
intervijā, kas 2016. gada 22. martā publicēta tīmekļa
vietnē gazetakrimea.ru un 2016. gada 23. augustā –
tīmekļa vietnē c-pravda.ru. “Krimas Republikas” “ies
tādes” ir viņu apbalvojušas ar ordeni “Par lojalitāti
pienākumam”.

9.11.2016.

13.3.2018.

LV

Vārds

154.

Dmitry Anatolievich
BELIK

(Дмитрий Анатольевич
БЕЛИК)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Identifikācijas informācija

Dzimšanas datums:
17.10.1969.
Dzimšanas vieta: Kular
Ust-Yansky District,
Jakutijas autonomā PSR

Pamatojums

Valsts Domes loceklis, ievēlēts no nelikumīgi anektē
tās Sevastopoles pilsētas.

L 69/19
Sarakstā iekļau
šanas datums

9.11.2016.

Domes Kontroles un regulējuma komitejas loceklis.
Būdams Sevastopoles municipālās administrācijas lo
ceklis, 2014. gada februārī un martā viņš atbalstīja
tā sauktā “tautas mēra” Alexei Chaliy darbības. Viņš ir
publiski atzinis, ka bijis iesaistīts 2014. gada notiku
mos, kuri noveda pie Krimas un Sevastopoles neliku
mīgas aneksijas, kurai viņš publiski pauda atbalstu,
tostarp savā personiskajā tīmekļa vietnē un intervijā,
kas 2016. gada 21. februārī publicēta nation-news.ru
tīmekļa vietnē.
Par līdzdalību aneksijas procesā viņš ir apbalvots ar
Krievijas valsts ordeņa “Par nopelniem tēvzemes
labā” II pakāpi.

160.

Sergey Anatolevich
TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич
ТОПОР-ГИЛКА)

OAO “VO TPE”
ģenerāldirektors līdz tās
maksātnespējai, OOO
“VO TPE”
ģenerāldirektors.
Dzimšanas datums:
17.2.1970.

Būdams OAO “VO TPE” ģenerāldirektors, viņš vadīja
sarunas ar Siemens Gas Turbine Technologies OOO par
gāzes turbīnu iegādi un piegādi elektrostacijai Ta
maņā, Krasnodaras reģionā, Krievijas Federācijā. Vē
lāk, būdams OOO “VO TPE” ģenerāldirektors, viņš
bija atbildīgs par gāzes turbīnu nodošanu Krimai. Šī
rīcība veicina neatkarīgas energoapgādes izveidi Kri
mai un Sevastopolei, kas ļauj atbalstīt to atdalīšanu
no Ukrainas, un tā grauj Ukrainas teritoriālo integri
tāti, suverenitāti un neatkarību.

4.8.2017.

Vienības:

Vārds

3.

T. s. “Lugansk People's
Republic”
“Луганская народная
республика”
“Luganskaya narodnaya
respublika”

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Oficiālā interneta vietne:

Tā saucamo “Luhanskas Tautas Republiku” izveidoja
2014. gada 27. aprīlī.

https://glava-lnr.
su/content/konstituciya
https://glava-lnr.info/

Atbildīga par nelikumīgā referenduma organizēšanu
2014. gada 11. maijā. Neatkarības deklarācija
2014. gada 12. maijā.
2014. gada 22. maijā tā saucamās Doņeckas un Lu
hanskas “tautas republikas” izveidoja tā saucamo
“Novorossijas federālo valsti” (“Federal State of Novo
rossiya”).
Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām
un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi
graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti
un neatkarību.
Tā ir iesaistīta arī separātistu “dienvidaustrumu armi
jas” un citu nelikumīgu bruņotu separātistu grupu
rekrutēšanā, tādējādi graujot Ukrainas stabilitāti un
drošību.

Sarakstā iekļau
šanas datums

25.7.2014.
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4.

T. s. “Donetsk People's
Republic”
“Донецкая народная
республика”
“Donétskaya naródnaya
respúblika”

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Oficiāla informācija,
tostarp Doņeckas Tautas
republikas Konstitūcija
un Augstākās Padomes
sastāvs:

Tā saucamā “Doņeckas Tautas Republika” tika paslu
dināta 2014. gada 7. aprīlī.

https://dnr-online.ru/

13.3.2018.
Sarakstā iekļau
šanas datums

25.7.2014.

Atbildīga par nelikumīgā referenduma organizēšanu
2014. gada 11. maijā. Neatkarības deklarācija
2014. gada 12. maijā.
2014. gada 24. maijā tā saucamās Doņeckas un Lu
hanskas “tautas republikas” parakstīja nolīgumu par
tā saucamās “Novorossijas federālās valsts” (“Federal
State of Novorossiya”) izveidošanu.
Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām
un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi
graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti
un neatkarību.
Tā ir iesaistīta arī nelikumīgu bruņotu separātistu
grupu rekrutēšanā, tādējādi graujot Ukrainas stabili
tāti un drošību.

5.

T. s. “Federal State of
Novorossiya”

Oficiālā informācija
presei:

“Федеративное
государство Новороссия”

http://novorossia.
su/official

“Federativnoye Gosudarstvo http://novopressa.ru/
Novorossiya”
http://novorossia-tv.ru/
http://novorossia.today/

2014. gada 24. maijā tā saucamās Doņeckas un Lu
hanskas “tautas republikas” parakstīja nolīgumu par
neatzītās, tā saucamās “Novorossijas federālās valsts”
(“Federal State of Novorossiya”) izveidošanu.

25.7.2014.

Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām
un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi
graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti
un neatkarību.

http://novorossiia.ru/
https://www.
novorosinform.org/

20.

Joint-stock company
Sparkling wine plant
“Novy Svet”
Aкционерное общество
“Завод шампанских вин
“Новый Свет””
Agrāk zināms kā
“Krimas Republikas”
valsts unitārais
uzņēmums Sparkling
wine plant “Novy Svet”
Государственное
унитарное предприятие
Республики Крым “Завод
шампанских вин “Новый
Свет””
Gosudarstvennoye
unitarnoye predpriyatiye
Respubliki Krym “Zavod
shampanskykh vin “Novy
Svet”” un kā State
enterprise sparkling wine
plant “Novy Svet”

298032, Crimea, Sudak,
Novy Svet,
str. Shalapina 1.

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrai
nas tiesību aktiem. “Krimas parlamenta prezidijs”
2014. gada 9. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 19916/14 “Par grozījumiem “Krimas Republikas” valsts
298032, Крым, г.
padomes 2014. gada 26. marta rezolūcijā Nr. 1836Судак, пгт. Новый
Свет, ул. Шаляпина, д.1 6/14 “Par “Krimas Republikas” teritorijā izvietoto
agroindustriālā kompleksa uzņēmumu, iestāžu un
organizāciju īpašuma nacionalizāciju””, ar ko “Krimas
Republikas” vārdā paziņo par valsts uzņēmumam
“Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”” piederošu ak
tīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes”
uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas. Pārreģistrēts
4.1.2015. kā “Krimas Republikas” valsts unitārs uz
ņēmums “sparkling wine plant “Novy Svet”” (Государст
венное унитарное предприятие Республики Крым
“Завод шампанских вин “Новый Свет””). Dibinātājs:
“Krimas Republikas” Lauksaimniecības ministrija
(Министерство сельского хозяйства Республики
Крым).

25.7.2014.

13.3.2018.

LV

Vārds

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Identifikācijas informācija

JOINT-STOCK COMPANY
ALMAZ-ANTEY AIR AND
SPACE DEFENCE
CORPORATION

Акционерное общество
“Концерн воздушнокосмической обороны
“Алмаз – Антей””

Sarakstā iekļau
šanas datums

Pārreģistrēts pēc reorganizācijas 29.8.2017. kā Jointstock company Sparkling wine plant “Novy Svet”
(Aкционерное общество ‘Завод шампанских вин “Но
вый Свет”’). Dibinātājs: “Krimas Republikas” Zemes
un īpašumattiecību ministrija (Министерство
земельных и имущественных отношений Республики
Крым).

Государственное
предприятие Завод
шампанских вин “Новый
свет” (Gosudarstvenoye
predpriyatiye Zavod
shampanskykh vin “Novy
Svet”)

21.

Pamatojums

L 69/21

41 ul.Vereiskaya, Moscow
121471, Russia;
Tīmekļa vietne: almazantey.ru;
E-pasta adrese: antey@
almaz-antey.ru

Almaz-Antey ir Krievijas valsts uzņēmums. Tas ražo
pretgaisa ieroču sistēmas, tostarp “zeme-gaiss” raķe
tes, kuras piegādā Krievijas armijai. Krievijas iestādes
piegādā smagos ieročus separātistiem Ukrainas aus
trumu daļā, veicinot Ukrainas destabilizāciju. Šos ie
ročus izmanto separātisti, tostarp, lai notriektu lid
mašīnas. Tādējādi Almaz-Antey kā valsts uzņēmums
veicina Ukrainas destabilizāciju.

30.7.2014.

Dobrolet bija Krievijas valsts aviosabiedrības meita
suzņēmums. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Do
brolet ekskluzīvi veica lidojumus starp Maskavu un
Simferopoli. Tādējādi tas veicināja nelikumīgi anektē
tās Krimas Autonomās Republikas integrāciju Krievi
jas Federācijā un grāva Ukrainas suverenitāti un teri
toriālo integritāti.

30.7.2014.

“Sociāla organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā dē
vētās “Luhanskas Tautas Republikas” tā dēvētajām
2014. gada 2. novembra “vēlēšanām”. Izvirzīja Oleg
AKIMOV kā kandidātu tā dēvētās “Luhanskas Tautas
Republikas” “vadītāja” amatam. Šīs “vēlēšanas” ir
Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir neli
kumīgas.

29.11.2014.

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

Концерн ВКО “Aлмаз –
Антей”;)

22.

DOBROLET jeb
DOBROLYOT

Aviosabiedrības kods
QD

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

International Highway,
House 31, building 1,
141411 Moscow
141411, г. Москва,
Международное ш, дом
31, строение 1
Tīmekļa vietne: www.
dobrolet.com

28.

Luhanskas ekonomikas
savienība (Luganskiy
Ekonomicheskiy Soyuz)
Луганский
экономический союз

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādē
jādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko
tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suvereni
tāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situ
āciju Ukrainā.
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Vārds

29.

Cossack National Guard

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Identifikācijas informācija

Pamatojums

http://казакнацгвард.рф/

Bruņota separātistu grupa, kas ir aktīvi atbalstījusi
darbības, ar kurām tiek grauta Ukrainas teritoriālā
integritāte, suverenitāte un neatkarība un kuras vēl
vairāk destabilizē situāciju Ukrainā.

Казачья Национальная
Гвардия

13.3.2018.
Sarakstā iekļau
šanas datums

16.2.2015.

Grupas komandieris ir sarakstā iekļautais Nikolay KO
ZITSYN, ar kuru tādējādi minētā grupa tiek saistīta.
Saskaņā ar informāciju “Luhanskas Tautas Republi
kas” tā sauktā “2. armijas korpusa” daļa.
41.

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

28 Kirova Street
Kerch 298312
Crimea

(“Государственное
унитарное предприятие
Республики Крым
“Kрымские морские
порты””), ietverot
filiāles:

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

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

“Krimas parlaments” 2014. gada 17. martā pieņēma
rezolūciju Nr. 1757-6/14 “Par dažu Ukrainas Infras
truktūras un Lauksaimniecības ministrijām piederošu
uzņēmumu nacionalizāciju” un 2014. gada 26. martā
– rezolūciju Nr. 1865-6/14 “Par valsts uzņēmumu
“Crimean Sea Ports”” (“О Государственном предприя
тии “Kрымские морские порты””), ar ko “Krimas Re
publikas” vārdā paziņo par vairākiem valsts uzņēmu
miem, kuri tika apvienoti “State Unitary Enterprise of
the Crimean Republic “Crimean Sea Ports””, piederošu
aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes”
minētos uzņēmumus ir faktiski konfiscējušas un “Cri
mean Sea Ports” ir guvis labumu no to īpašumtiesību
nelikumīgas nodošanas.

16.9.2017.”

