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PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1906
(2022. gada 6. oktobris),
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. punktu,
ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,
tā kā:
(1)

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

(2)

Savienība joprojām nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

(3)

Neraugoties uz starptautiskās sabiedrības daudzajiem aicinājumiem Krievijas Federācijai nekavējoties izbeigt militāro
agresiju pret Ukrainu, Krievijas Federācija 2022. gada 21. septembrī nolēma vēl vairāk eskalēt savu agresiju pret
Ukrainu, atbalstot nelikumīgu “referendumu” organizēšanu Doneckas, Hersonas, Luhanskas un Zaporižjas reģionu
daļās, kuras Krievijas Federācija pašlaik ir okupējusi. Krievijas Federācija arī vēl vairāk eskalēja savu agresiju pret
Ukrainu, izsludinot mobilizāciju Krievijas Federācijā un atkal draudot izmantot masu iznīcināšanas ieročus.

(4)

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) 2022. gada
28. septembrī Savienības vārdā nāca klajā ar deklarāciju, kurā visstingrākajā veidā nosodīja nelikumīgos viltus
“referendumus”, kas tika īstenoti Ukrainas Doneckas, Hersonas, Luhanskas un Zaporižjas reģionu daļās, ko šobrīd
daļēji ir okupējusi Krievija. Augstais pārstāvis arī paziņoja, ka Savienība neatzīst un nekad neatzīs minētos
nelikumīgos viltus “referendumus” un to falsificētos rezultātus, un arī jebkādus lēmumus, kas pieņemti uz šo
rezultātu pamata, un mudināja visas Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis darīt tāpat. Organizējot minētos
nelikumīgos viltus “referendumus”, Krievijas mērķis bija ar spēku mainīt starptautiski atzītās Ukrainas robežas, kas
ir nepārprotams un smags Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu (“ANO Statūti”) pārkāpums. Augstais pārstāvis
arī norādīja, ka visi tie, kuri bija iesaistīti minēto nelikumīgo viltus “referendumu” organizēšanā, kā arī tie, kuri ir
pastrādājuši citus starptautisko tiesību pārkāpumus Ukrainā, tiks saukti pie atbildības un ka šajā sakarā tiks
ierosināti papildu ierobežojošie pasākumi pret Krieviju. Augstais pārstāvis atgādināja, ka Savienība joprojām
nelokāmi atbalsta Ukrainas neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti tās starptautiski atzītajās robežās un
pieprasa Krievijai nekavējoties, pilnībā un bez nosacījumiem izvest visu savu karaspēku un militāro ekipējumu no
visas Ukrainas teritorijas. Augstais pārstāvis arī paziņoja, ka Savienība un tās dalībvalstis turpinās atbalstīt uz šo
mērķi vērstos Ukrainas centienus, cik vien ilgi nepieciešams.

(5)

Eiropadomes locekļi 2022. gada 30. septembrī pieņēma paziņojumu, kurā viņi stingri noraidīja un nepārprotami
nosodīja Krievijas īstenoto Ukrainas Doneckas, Hersonas, Luhanskas un Zaporižjas reģionu nelikumīgo aneksiju.
Apzināti apdraudot noteikumos balstīto starptautisko kārtību un klaji pārkāpjot Ukrainas pamattiesības uz
neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti – ANO Statūtos un starptautiskajās tiesībās nostiprinātos
pamatprincipus –, Krievija apdraud globālo drošību. Eiropadomes locekļi paziņoja, ka viņi neatzīst un nekad neatzīs
nedz nelikumīgos “referendumus”, ko Krievija ir sarīkojusi kā ieganstu, lai turpinātu pārkāpt Ukrainas neatkarību,
suverenitāti un teritoriālo integritāti, nedz arī to falsificētos un nelikumīgos rezultātus. Viņi paziņoja, ka nekad
neatzīs nelikumīgo aneksiju, ka attiecīgie lēmumi ir spēkā neesoši un tiem nevar būt nekādu juridisku seku un ka
Krima, Donecka, Hersona, Luhanska un Zaporižja ir Ukraina. Viņi aicināja visas valstis un starptautiskās

(1) OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.
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organizācijas nepārprotami noraidīt nelikumīgo aneksiju un atgādināja, ka Ukraina īsteno savas likumīgās tiesības
aizstāvēties pret Krievijas agresiju, lai atgūtu pilnīgu kontroli pār savu teritoriju, un tai ir tiesības atbrīvot okupētās
teritorijas starptautiski atzītajās valsts robežās. Eiropadomes locekļi paziņoja, ka viņi pastiprinās Savienības
ierobežojošos pasākumus, kas vērsti pret Krievijas nelikumīgajām darbībām, un vēl vairāk palielinās spiedienu uz
Krieviju, lai tā izbeigtu savu agresijas karu.
(6)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Padome uzskata, ka Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā iekļautajam to
personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, būtu jāpievieno 30 personas
un septiņas vienības, kuras ir atbildīgas par darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā
integritāte, suverenitāte un neatkarība.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 269/2014,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Šīs regulas pielikumā uzskaitītās personas un vienības pievieno sarakstam, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 269/2014
I pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2022. gada 6. oktobrī

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
M. BEK
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PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā iekļautajam fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam pievieno turpmāk minētās personas un vienības:

Personas
LV

Vārds

“1233.

Pamatojums

Sarakstā
iekļaušanas
datums

Dzimšanas datums: 8.2.1966.

6.10.2022.

(Александр Дмитриевич ХАРИЧЕВ)

Valsts padomes Darbības nodrošināšanas nodaļas vadītājs Krievijas Federācijas
Prezidenta administrācijā. Nodaļai uzdots sagatavot nelikumīgos referendumus
Dzimšanas vieta: Kostroma, bijusī PSRS
okupētajos Ukrainas reģionos.
(tagad Krievijas Federācija)
Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno
Valstspiederība: Krievijas
tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā
integritāte, suverenitāte un neatkarība.
Dzimums: vīrietis

Boris Yakovlevich RAPOPORT

Dzimšanas datums: 14.8.1967.

6.10.2022.

(Борис Яковлевич РАПОПОРТ)

Valsts padomes Darbības nodrošināšanas nodaļas vadītāja vietnieks Krievijas
Federācijas Prezidenta administrācijā. Nodaļai uzdots sagatavot nelikumīgos
Dzimšanas vieta: Leningrad, bijusī PSRS
referendumus okupētajos Ukrainas reģionos.
(tagad St. Petersburg, Krievijas
Federācija)
Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno
tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā
Valstspiederība: Krievijas
integritāte, suverenitāte un neatkarība.
Dzimums: vīrietis
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1234.

Aleksander Dmitrievich
KHARICHEV

Identifikācijas informācija

Saistītās personas: Alexander Kharichev
Saistītās vienības: Krievijas Federācijas
Prezidenta pārvalde

1235.

Anton Viktorovich KOLTSOV

Dzimšanas datums: 24.6.1973.

(Антон Викторович КОЛЬЦОВ)

Dzimšanas vieta: Cherepovets, bijusī
PSRS (tagad Krievijas Federācija)
Valstspiederība: Krievijas
Saistītās vienības: Krievijas Federācijas
valdība

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno
tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā
integritāte, suverenitāte un neatkarība.

6.10.2022.
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Dzimums: vīrietis

2022. gada 18. jūlijā tika iecelts par tā saukto “Zaporižjas apgabala valdības
vadītāju” un bija iesaistīts nelikumīgā referenduma par Zaporižjas iekļaušanu
Krievijas Federācijas sastāvā sagatavošanā.

1236.

Identifikācijas informācija

Dzimšanas datums: 7.12.1980.

(krievu valodā: Алексей Сергеевич
СЕЛИВАНОВ)

Dzimšanas vieta: Kyiv, bijusī Ukrainas
PSR (tagad Ukraina)

jeb Oleksiy Sergiyovich SELIVANOV Valstspiederība: Ukrainas, Krievijas

Tā sauktais “Zaporižjas Militārcivilās administrācijas Iekšlietu ministrijas Galvenās
pārvaldes vadītāja vietnieks”.

Sarakstā
iekļaušanas
datums
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Alexey Sergeyevich SELIVANOV

Pamatojums
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Vārds

Šādā statusā viņš ir okupētā Zaporižjas apgabala tā sauktās valdības loceklis, kura ir
atbildīga par nelikumīga referenduma par Zaporižjas iekļaušanu Krievijas
Federācijas sastāvā sagatavošanu.

(ukraiņu valodā: Олексiй Сергiйович Dzimums: vīrietis
Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno
СЕЛIВАНОВ)
Saistītās vienības: Krievijas Federācijas tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā
integritāte, suverenitāte un neatkarība.
valdība

Anton Robertovich TITSKIY

Dzimšanas datums: 12.2.1990.

(Антон Робертович ТИЦКИЙ)

Valstspiederība: Krievijas
Dzimums: vīrietis

2022. gada 18. jūlijā Krievijas Federācijas valdība iecēla par tā saukto “Zaporižjas
apgabala Jaunatnes politikas ministru”. Šādā statusā viņš ir Zaporižjas apgabala tā
sauktās valdības loceklis, kura ir atbildīga par nelikumīga referenduma par
Zaporižjas iekļaušanu Krievijas Federācijas sastāvā sagatavošanu.

6.10.2022.

Saistītās vienības: Krievijas Federācijas Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno
tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā
valdība
integritāte, suverenitāte un neatkarība.

1238.

Sergey Vladimirovich ELISEEV
(Сергей Владимирович ЕЛИСЕЕВ)

Dzimšanas datums: 5.5.1971.

2022. gada 5. jūlijā Krievijas Federācijas valdība iecēla par tā saukto “Hersonas
Militārcivilās administrācijas vadītāju”. Šādā statusā viņš ir okupētā Hersonas
Dzimšanas vieta: Stavropol, bijusī PSRS
apgabala tā sauktās valdības loceklis, kura ir atbildīga par nelikumīga referenduma
(tagad Krievijas Federācija)
par Hersonas iekļaušanu Krievijas Federācijas sastāvā sagatavošanu.
Valstspiederība: Krievijas
Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno
tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā
Dzimums: vīrietis
integritāte, suverenitāte un neatkarība.
Adrese: Kherson Oblast, Ukraina

6.10.2022.
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1237.

Saistītās vienības: Krievijas Federācijas
valdība

6.10.2022.

1239.

Mikhail Leonidovich RODIKOV

Pamatojums

Dzimšanas datums: 26.1.1958.

2022. gada 4. jūlijā Krievijas Federācijas valdība iecēla par tā saukto Hersonas
Militārcivilās administrācijas “izglītības un zinātnes ministru”, kurš atbild par
Dzimšanas vieta: Ozyory, Moscow region,
Hersonas izglītības sistēmas pielāgošanu Krievijas standartiem.
bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)
Šādā statusā viņš ir okupētā Hersonas apgabala tā sauktās valdības loceklis, kura ir
Valstspiederība: Krievijas
atbildīga par nelikumīga referenduma par Hersonas iekļaušanu Krievijas
Federācijas sastāvā sagatavošanu.
Dzimums: vīrietis

Sarakstā
iekļaušanas
datums

6.10.2022.
LV

(Михаил Леонидович РОДИКОВ)

Identifikācijas informācija

6.10.2022.

Vārds

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno
tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā
Saistītās vienības: Krievijas Federācijas integritāte, suverenitāte un neatkarība.
valdība
Saistītās personas: Sergey Eliseev

Vladimir Alexandrovich BESPALOV Valstspiederība: Krievijas
(Владимир Александрович
БЕСПАЛОВ)

Dzimums: vīrietis

2022. gada 4. jūlijā Krievijas Federācijas valdība iecēla par tā saukto Hersonas
Militārcivilās administrācijas “iekšējās politikas ministru”.

6.10.2022.

Šādā statusā viņš ir okupētā Hersonas apgabala tā sauktās valdības loceklis, kura ir
Saistītās vienības: Krievijas Federācijas
atbildīga par nelikumīga referenduma par Hersonas iekļaušanu Krievijas
valdība
Federācijas sastāvā sagatavošanu.
Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno
tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā
integritāte, suverenitāte un neatkarība.

1241.

Vitaliy Pavlovich KHOTSENKO
(Витaлий Пaвлович ХОЦЕEНКО)

Dzimšanas datums: 18.3.1986.

2022. gada 8. jūnijā tika iecelts par tā sauktās Doneckas Tautas Republikas
premjerministru, un šajā statusā atbildīgs par tā sauktās “Doneckas Tautas
Dzimšanas vieta: Dnepropetrovsk, bijusī
Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.
PSRS (tagad Ukraina)
Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno
Valstspiederība: Krievijas
tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā
integritāte, suverenitāte un neatkarība.
Dzimums: vīrietis
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1240.

6.10.2022.

Adrese: Donetsk, Ukraina
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1242.

Identifikācijas informācija

Dzimšanas datums: 18.3.1969.

(Владислав Гариевич КУЗНЕЦОВ)

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS
(tagad Krievijas Federācija)
Valstspiederība: Krievijas
Dzimums: vīrietis

1243.

Nikolay Ivanovich BULAYEV

1244.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno
tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā
integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Dzimšanas datums: 1.9.1949.

Krievijas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Viņš bija atbildīgs
par balsošanas procedūru pārraudzību nolūkā veikt nelikumīgos “referendumus”
Dzimšanas vieta: Kazachya Sloboda,
par Krievijas Federācijas veikto tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas”, tā sauktās
bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)
“Luhanskas Tautas Republikas”, Ukrainas Zaporižjas un Hersonas reģionu
nelikumīgo aneksiju 2022. gada septembrī. Viņa vadībā Krievijas Federācijas
Valstspiederība: Krievijas
iekšienē tika atvērti vēlēšanu iecirkņi, lai atvieglotu šo balsojumu.
Dzimums: vīrietis
Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno
tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā
integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko
tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

Eevgeniy Alexandrovich SOLNTSEV Dzimšanas datums: 1980
(Евгений Александрович СОЛНЦЕВ) Valstspiederība: Krievijas
Dzimums: vīrietis

6.10.2022.

Kopš 2022. gada 8. jūnija ir tā sauktais “Doneckas Tautas Republikas valdības
priekšsēdētāja vietnieks”.

6.10.2022.

6.10.2022.
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(Николай Иванович БУЛАЕВ)

2022. gada 8. jūnijā tika iecelts par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”
valdības priekšsēdētāja pirmo vietnieku, un šajā statusā atbildīgs par tā sauktās
“Luhanskas Tautas Republikas” valdības separātistu “valdības” darbībām.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

LV

Vladislav Garievich KUZNETSOV

Pamatojums
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Vārds

Uzņemdamies un pildīdams šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām un
politiku un atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai
apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte
vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

6.10.2022.

1245.

(Александр Константинович
КОСТОМАРОВ)

Dzimšanas datums: 13.5.1977.
Dzimšanas vieta: Chelyabinsk, bijusī
PSRS (tagad Krievijas Federācija)
Valstspiederība: Krievijas
Dzimums: vīrietis

1246.

Alan Valerievich LUSHNIKOV

Kopš 2022. gada 8. jūnija ir tā sauktais “Doneckas Tautas Republikas Vadītāja
administrācijas vadītāja pirmais vietnieks”.

Lielākais ieroču ražotāja JSC Kalashnikov Concern akcionārs. JSC Kalashnikov Concern
ir Krievijas armijas ekipējuma, tostarp personālo šauteņu, raķešu un
Dzimšanas vieta: Leningrad, bijusī PSRS
transportlīdzekļu, izstrādātājs un ražotājs. Tas atrodas tiešā Rostec kontrolē. JSC
(tagad Sanktpēterburga, Krievijas
Kalashnikov Concern ražotās Vikhr-1 vadāmās spārnotās raķetes un AK-12
Federācija)
triecienšautenes Krievijas bruņotie spēki izmantoja Krievijas agresijas karā pret
Ukrainu 2022. gadā
Valstspiederība: Krievijas
Saistītās vienības: JSC Kalashnikov
Concern

6.10.2022.

Uzņemdamies un pildīdams šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām un
politiku un atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai
apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte
vai drošība Ukrainā vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

Dzimšanas datums: 10.8.1976.

Dzimums: vīrietis

Sarakstā
iekļaušanas
datums

Tādējādi viņš ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek
grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.
Turklāt viņš ir saistīts ar JSC Kalashnikov Concern, kas ir atbildīgs par tādu darbību
materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas
teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.
Krievijas aizsardzības jomas uzņēmumi un ar tiem saistītie indivīdi gūst labumu no
notiekošā Krievijas agresijas kara pret Ukrainu. JSC Kalashnikov Concern veicina
ieroču piegādi Krievijas bruņotajiem spēkiem un gūst labumu no pieaugošā
pieprasījuma pēc ieročiem. Tādējādi Alan Lushnikov gūst labumu no Krievijas
Federācijas valdības, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas
destabilizāciju.

6.10.2022.
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

(Алан Валерьевич ЛУШНИКОВ)

Pamatojums

LV

Alexander Konstantinovich
KOSTOMAROV

Identifikācijas informācija

6.10.2022.

Vārds
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1247.

Identifikācijas informācija

Dzimšanas datums: 7.8.1978.

(Юлия Дмитриевна ЧИЧЕРИНА)

Dzimšanas vieta: Sverdlovsk, Krievijas
Federācija
Valstspiederība: Krievijas
Dzimums: sieviete

Ievērojama krievu dziedātāja. Viņa izmanto savu lielo popularitāti, lai publiski
grautu vai apdraudētu Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti, piemēram,
noniecinādama Ukrainas valstiskuma simbolus un Krievijas okupētajā Ukrainas
teritorijā publiski pauzdama atbalstu Krievijas īstenotajai Ukrainas aneksijai.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

6.10.2022.
LV

Yulia Dmitrievna CHICHERINA

Pamatojums

Tādējādi viņa sniedz būtisku atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta
Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un
drošība Ukrainā.

Dmitriy Vitalyevich BULGAKOV

Dzimšanas datums: 20.10.1954.

Krievijas Federācijas aizsardzības ministra vietnieks līdz 2022. gada septembrim un
Krievijas armijas ģenerālis. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par Krievijas kara darbību
(Дмитрий Витальевич БУЛГАКОВ) Dzimšanas vieta: Verkhneye Gurovo,
kopumā. Turklāt viņš ir atklāti attaisnojis, aizstāvējis un atbalstījis Krievijas
bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)
agresijas karu pret Ukrainu.
Valstspiederība: Krievijas
Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu, ar ko tiek
grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.
Dzimums: vīrietis

6.10.2022.

1249.

Yunus-Bek Bamatgireevich
EVKUROV

Dzimšanas datums: 30.7.1963.

6.10.2022.

Dzimšanas vieta: North Ossetian
Autonomous SSR (tagad Krievijas
Federācija)
Valstspiederība: Krievijas
Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas aizsardzības ministra vietnieks. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par
Krievijas kara darbību kopumā. Publiskās uzstāšanās reizēs viņš atklāti attaisno
Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Publiskās uzstāšanās reizēs un apbalvošanas
un medaļu pasniegšanas ceremonijās viņš veicina kara atbalstīšanu iekšzemē.
Turklāt viņa darbības liecina, ka viņš aktīvi atbalsta Krievijas agresijas karu pret
Ukrainu.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1248.

(Юнус-Бек Баматгиреевич
ЕВКУРОВ)
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Vārds

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu, ar ko tiek
grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

6.10.2022.

1250.

6.10.2022.

Aizsardzības ministra vietnieks, Krievijas armijas rezerves spēku ģenerālis un
Krievijas Federācijas valsts sekretārs. Krievijas militārās vadības vispārējā hierarhijā
(Николай Александрович ПАНКОВ) Dzimšanas vieta: Maryino, bijusī PSRS
viņš ieņem piekto vietu. Tā kā viņš ieņem svarīgu amatu Krievijas militārajā jomā,
(tagad Krievijas Federācija)
viņš ir atbildīgs par Krievijas kara darbību kopumā. Viņš ir piedalījies karaspēka
nosūtīšanā uz Ukrainu. Turklāt publiskās uzstāšanās reizēs viņš ir atklāti atbalstījis
Valstspiederība: Krievijas
un attaisnojis Krievijas agresijas karu pret Ukrainu Viņš arī ir apbalvojis Krievijas
Dzimums: vīrietis
desantniekus par dalību Krievijas agresijas karā pret Ukrainu. Minētās darbības
liecina, ka viņš aktīvi atbalsta un aizstāv Krievijas agresijas karu pret Ukrainu.

6.10.2022.

Dzimšanas vieta: Ordzhonikidze, North
Ossetian Autonomous SSR (tagad
Vladikavkaz, Republic of North Ossetia–
Alania, Krievijas Federācija)
Valstspiederība: Krievijas
Dzimums: vīrietis

Nikolay Aleksandrovich PANKOV

Dzimšanas datums: 2.12.1954.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu,
ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un
neatkarība.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1251.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

Krievijas Federācijas aizsardzības ministra vietnieks. Krievijas militārās vadības
vispārējā hierarhijā viņš ieņem ceturto vietu. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par
Krievijas kara darbību kopumā. Dažādajās publiskās uzstāšanās reizēs, piemēram,
Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas rīkotajā “antifašistiskajā” konferencē,
viņš ir paudis atbalstu Krievijas agresijas karam pret Ukrainu. Viņa darbības liecina,
ka viņš aktīvi atbalsta, attaisno un aizstāv Krievijas agresijas karu pret Ukrainu.
Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu,
ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un
neatkarība.

(Руслан Хаджисмелович
ЦАЛИКОВ)

Dzimšanas datums: 31.7.1956.

Pamatojums

LV

Ruslan Khadzhismelovich
TSALIKOV

Identifikācijas informācija

6.10.2022.

Vārds
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1252.

Yuriy Eduardovich SADOVENKO

Pamatojums

Dzimšanas datums: 11.9.1969.

Krievijas Federācijas aizsardzības ministra vietnieks, kā arī Krievijas Federācijas
aizsardzības ministra biroja vadītājs un Krievijas bruņoto spēku ģenerālpulkvedis.
Dzimšanas vieta: Zhitomyr, bijusī PSRS
Krievijas militārās vadības vispārējā hierarhijā viņš ieņem septīto vietu. Tā kā Yuriy
(tagad Ukraina)
Sadovenko ieņem svarīgu amatu Krievijas militārajā jomā, viņš ir atbildīgs par
Krievijas kara darbību kopumā. Viņš ir piedalījies karaspēka nosūtīšanā uz Ukrainu.
Valstspiederība: Ukrainas
Turklāt publiskās uzstāšanās reizēs viņš ir atklāti atbalstījis un attaisnojis Krievijas
Dzimums: vīrietis
agresijas karu pret Ukrainu

Sarakstā
iekļaušanas
datums

6.10.2022.
LV

(Юрий Эдуардович САДОВЕНКО)

Identifikācijas informācija
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Vārds

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu,
ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un
neatkarība.

Timur Vadimovich IVANOV

Dzimšanas datums: 15.8.1975.

(Тимур Вадимович ИВАНОВ)

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS
(tagad Krievijas Federācija)
Valstspiederība: Krievijas
Dzimums: vīrietis

Aizsardzības ministra vietnieks. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par militāro preču
iepirkumu un militāro objektu celtniecību. Krievijas militārās vadības vispārējā
hierarhijā viņš ieņem desmito vietu. Tā kā viņš ieņem svarīgu amatu Krievijas
Federācijas militārajā jomā, viņš ir atbildīgs par Krievijas kara darbību kopumā.
Laikā, kad notiek Krievijas agresijas karš pret Ukrainu, viņš ir vairākas reizes devies
uz tā saukto “Luhanskas Tautas Republiku” un tā saukto “Doneckas Tautas
Republiku”, lai inspicētu Krievijas okupācijas spēku būvētos objektus. Turklāt viņš
ir izdalījis dažādus valsts apbalvojumus Krievijas militārajam personālam, kas ir
ievainots Krievijas agresijas karā pret Ukrainu. Šīs darbības liecina, ka viņš aktīvi
atbalsta un aizstāv karu pret Ukrainu.
Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu,
ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un
neatkarība.

6.10.2022.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1253.

6.10.2022.

1254.

Sergey Borissovich RYZHKOV

Pamatojums

Dzimšanas datums: 25.10.1968.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

6.10.2022.

Aleksander Viktorovich KOCHKIN

Dzimšanas datums: 10.2.1957.

6.10.2022.

(Александр Викторович КОЧКИН)

Valstspiederība: Krievijas

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno
tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā
integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā, vai ar ko
tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

1256.

Vladimir Grigorevich KULISHOV

Dzimšanas datums: 20.7.1957.

(Владимир Григoрьевич КУЛИШOВ) Dzimšanas vieta: Rostov Oblast, bijusī
PSRS (tagad Krievijas Federācija)
Valstspiederība: Krievijas
Dzimums: vīrietis

Krievijas Robeždienesta vadītājs un Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta
(FSB) direktora vietnieks.

6.10.2022.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Dzimums: vīrietis

Tecmash koncerna izpilddirektors. Tecmash ir Krievijas bruņoto spēku izmantoto
raķešu un munīcijas viens no galvenajiem izstrādātājiem un ražotājiem. Tam
pakļautais uzņēmums NPO Splav ražo BM-27 Uragan un BM-30 Smerch
daudzstobru raķešu palaišanas sistēmas, ko Krievijas bruņotie spēki izmantoja
Krievijas agresijas karā pret Ukrainu. Krievijas bruņotie spēki lietoja BM-27 Uragan
un BM-30 Smerch daudzstobru raķešu palaišanas sistēmas, lai, izmantojot kasešu
munīciju, uzbruktu civiliem mērķiem Ukrainā, kuros bija daudz bojāgājušo.

LV

Krievijas bruņoto spēku ģenerālmajors un 41. apvienoto spēku armijas
komandieris. Tādējādi viņš ir svarīga persona Krievijas kaujas izkārtojumā, un
Dzimšanas vieta: Voronezh, bijusī PSRS
viņam ir bijusi liela loma Ukrainas teritorijas ieņemšanā un okupēšanā. Šajā amatā
(tagad Krievijas Federācija)
viņš ir atbildīgs par Krievijas kara darbību kopumā.
Valstspiederība: Krievijas
Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību un politikas īstenošanu un atbalstīšanu,
ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un
Dzimums: vīrietis
neatkarība.

(Сергей Борисович РЫЖКОВ)

1255.

Identifikācijas informācija

6.10.2022.

Vārds

Viņa vadībā Krievijas Federācijas FSB Robeždienesta darbinieki piedalījās
sistemātiskās “filtrēšanas” operācijās un ukraiņu piespiedu deportācijās no
okupētajām Ukrainas teritorijām. Krievijas robežsargi Ukrainas pilsoņus
nelikumīgi pakļāva garām pratināšanām, pārmeklēšanām un aizturēšanām.
Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un atbalsta un īsteno
tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā
integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā vai ar ko
tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.
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1257.

(Николaй Вячеслaвович
РАСТОРГУЕВ)

Dzimšanas datums: 21.2.1957.
Dzimšanas vieta: Lytkarino, Moscow
Oblast, bijusī PSRS (tagad Krievijas
Federācija)
Valstspiederība: Krievijas
Dzimums: vīrietis

Pamatojums

Krievu dziedātājs un Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas Valsts padomes
loceklis. Ar saviem muzikālajiem priekšnesumiem un publiskajām aktivitātēm viņš
aktīvi atbalstīja Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Viņš 2022. gada 18. martā
Moscow Luzhniki stadionā uzstājās propagandas mītiņā, kas tika rīkots Krimas
nelikumīgās aneksijas un kara pret Ukrainu atbalstam. Turklāt viņš ir uzstājies
karavīriem, kas karo pret Ukrainu, un ziedojis naudu Krievijas okupētajam
Donbasam.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

6.10.2022.
LV

Nikolay Viacheslavovich
RASTORGUEV

Identifikācijas informācija
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Vārds

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un aktīvi atbalsta un
īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas
teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

Oleg Mikhaylovich GAZMANOV

Dzimšanas datums: 22.7.1951.

(Олег Михайлович ГАЗМАНОВ)

Dzimšanas vieta: Gusev, bijusī PSRS
(tagad Krievijas Federācija)
Valstspiederība: Krievijas
Dzimums: vīrietis

Krievu mūziķis. Loceklis Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas Valsts
padomē, kas tika izveidota ar Krievijas Federācijas prezidenta dekrētu 2006. gadā
un kuras publiski paziņotais mērķis ir nodrošināt civilu kontroli pār Krievijas
Federācijas Aizsardzības ministriju un bruņotajiem spēkiem. Viņš piedalījās
valdošās partijas “Vienotā Krievija” rīkotajos sabiedriskajos pasākumos.
Savos paziņojumos un muzikālajos priekšnesumos viņš atbalstīja Krievijas
agresijas karu pret Ukrainu. Viņš attaisnoja Krievijas agresijas karu pret Ukrainu,
izplatīdams melīgus apgalvojumus par NATO draudiem Krievijai un par it kā
neizbēgamo plašāko karu, ja Krievija nerīkosies.
Viņš 2022. gada 18. martā Moscow Luzhniki stadionā uzstājās propagandas mītiņā,
kas tika rīkots Krimas nelikumīgās aneksijas un kara pret Ukrainu atbalstam. Viņš
arī uzstājās koncertā, kas tika rīkots ievainotajiem Krievijas karavīriem, kuri ir
cīnījušies Krievijas agresijas karā pret Ukrainu. Viņš ir viens no tiem Krievijas
māksliniekiem, kas publiski pauda atbalstu prezidenta Putin politikai attiecībās ar
Ukrainu un Krimas un Sevastopoles nelikumīgajai aneksijai 2014. gadā.

6.10.2022.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1258.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām un politiku un aktīvi atbalsta un
īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas
teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

6.10.2022.

1259.

Identifikācijas informācija

Dzimšanas datums: 11.8.1965.

(Дмитрий Евгеньевич ШУГАЕВ)

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS
(tagad Krievijas Federācija)
Valstspiederība: Krievija
Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas Federālā militārās un tehniskās sadarbības dienesta (FSVTS)
direktors. FSVTS ir federāla izpildinstitūcija, kas ir atbildīga par Krievijas
Federācijas un ārvalstu militārās un tehniskās sadarbības kontroli un pārraudzību.
Šajā amatā viņš ir atbildīgs par militārās un tehniskās sadarbības kontroli un
pārraudzību, kā arī par valsts politikas izstrādi militārās un tehniskās sadarbības
jomā, un līdz ar to viņš ir atbildīgs par Krievijas kara darbībām kopumā.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

6.10.2022.
LV

Dmitry Evgenevich SHUGAEV

Pamatojums

6.10.2022.

Vārds

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno
tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā
integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Gennadiy Valeryevich ZHIDKO
(Геннадий Валериевич ЖИДКО)

Dzimšanas datums: 12.9.1965.

Svarīgs Krievijas Federācijas bruņoto spēku loceklis. 2022. gada jūnijā viņam tika
uzticēta Krievijas agresijas kara pret Ukrainu operatīvā vadība, un viņš vada
Dzimšanas vieta: Yangiabad, bijusī PSRS
Krievijas Dienvidu spēku grupu. Viņš ir aktīvi iesaistījies karaspēka nosūtīšanā uz
(tagad Uzbekistāna)
Ukrainu un pārraudzīja, kā tiek īstenots rīkojums, lai nosūtītu Krievijas
nepilngadīgos uz Ukrainas karadarbības apgabalu. Viņš aktīvi atbalsta, attaisno un
Valstspiederība: Krievija
aizstāv Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu
Dzimums: vīrietis
darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar ko tiek grauta un apdraudēta
Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

6.10.2022.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

1260.
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1261.

Identifikācijas informācija

Dzimšanas datums: 7.1.1962.

(Александр Гельевич ДУГИН)

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS
(tagad Krievijas Federācija)
Valstspiederība: Krievija
Dzimums: vīrietis

Krievijas politiskais filozofs, politikas zinātnieks, analītiķis, stratēģis un ilgstošs
Russky Mir un eirāziānisma teoriju ideologs. Viņš ir tā sauktā Izborsk Club loceklis,
kas ir Krievijas konservatīva ideju laboratorija, kura specializējas Krievijas
ārpolitikas un iekšpolitikas izpētē.

Dugin ir popularizējis “Krievijas pasaules” koncepciju, kas saistīta ar Putina
laikmeta ekspansīvo, revanšistisko nacionālismu un ietver ideju par vēsturisku
dzimteni, kas aizsargā “Krievijas pasaules” subjektus. Viņš palīdzēja atdzīvināt
jēdzienu “Novorossiya” jeb “Jaunā Krievija” – vēsturisku nosaukumu, ko Krievijas
impērijas laikmetā izmantoja administratīvajā teritorijā, kura pašlaik ir Ukrainas
daļa.
Dugin aicināja denacificēt Ukrainu un tās valdību dēvēja par fašistisku. Viņš aktīvi
atbalstīja prokrievisko separātistu kustību Ukrainas austrumos un
instrumentalizēja sava pasaules skatījuma teoriju, izveidojot “Eirāzijas Jaunatnes
savienību“, kas veica darbības, kuru mērķis bija graut Ukrainas suverenitāti.
Tādējādi Aleksander Dugin ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku un atbalsta
un īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas
teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

6.10.2022.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Dugin ir ideoloģiski un teoloģiski attaisnojis Krimas aneksiju un Krievijas agresijas
karu pret Ukrainu, uzskatot to par Ukrainas “atbrīvošanu” no Rietumu ietekmes.
Dugin ideoloģija ir vērsta uz ideju izveidot totalitāru Eirāzijas impēriju, kurā
dominētu Krievija un kura vēsturisku, reliģisku un ģeogrāfisku iemeslu dēļ ietver
Ukrainu. Dugin ideoloģiskais pieņēmums ir, ka Ukraina ir mākslīga valsts, kas
apdraud Krievijas un iecerētās Eirāzijas impērijas drošību. Tāpēc militārais
iebrukums Ukrainā bija neizbēgams. Viņš aicināja prezidentu Vladimir Putin veikt
militāru iebrukumu Ukrainas austrumdaļā.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

LV

Aleksander Gelyevich DUGIN

Pamatojums
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Vārds

6.10.2022.

1262.

Identifikācijas informācija

Dzimšanas datums: 12.9.1953.

(Элла Александровна
ПАМФИЛОВА)

Dzimšanas vieta: Olmaliq, bijusī PSRS
(tagad Uzbekistāna)
Valstspiederība: Krievijas

Krievijas Federācijas Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja. CVK ir
atbildīga par nelikumīgo referendumu organizēšanu okupētajos Ukrainas reģionos.
Pildot šos pienākumus, Ella Aleksandrovna Pamfilova ir atbildīga par tādām
darbībām un politiku un atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek
grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Sarakstā
iekļaušanas
datums

6.10.2022.”
LV

Ella Aleksandrovna PAMFILOVA

Pamatojums

6.10.2022.

Vārds

Dzimums: sieviete

Vienības

“112.

JSC Goznak
(Krieviski: АО «Гознак»)

Identifikācijas informācija

Adrese: 17 Mytnaya Street, Moscow,
Krievijas Federācija

Pamatojums

Krievijas valstij piederoša akciju sabiedrība, kas atbild par drošības produktu,
tostarp banknošu, monētu, zīmogu, personas apliecību, drošu dokumentu, valsts
orderu un medaļu ražošanu. Tādējādi JSC Goznak ir atbildīga par visu Krievijas
Vienības veids: akciju sabiedrība
pasu, tostarp okupētajos Ukrainas reģionos, arī Donbasā, izplatīto pasu, kā arī
Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija Krievijas aizsardzības sektora militāro dokumentu drukāšanu. Pasu izsniegšanai ir
svarīga nozīme Krievijas centienos “rusificēt” un destabilizēt Ukrainu.
Reģistrācijas Nr.: TIN 7813252159
Tādējādi JSC Goznak ir atbildīga par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar
Galvenā uzņēmējdarbības vieta:
ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un
Moscow, Krievijas Federācija
neatkarība.
Citas saistītas vienības: Krievijas
Federācijas valdība

Sarakstā
iekļaušanas
datums

6.10.2022.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Nosaukums
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113.

OJSC V.A. Degtyarev Plant

jeb Degtyarev Plant

Adrese: 4 Truda st., Kovrov 601900
Vladimir region, Krievijas Federācija
Tālrunis: +8 (49232) 9-12-09
Tīmekļa vietne: www.zid.ru

(Krieviski: «Завод имени Дегтярева») E-pasts: zid@zid.ru
jeb ZiD
(Krieviski: «ЗиД»)

MKB “Fakel” named after P.D.
Grushin
(Krieviski: МКБ «Факел» имени
академика П. Д. Грушина)

Aizsardzības uzņēmums, kurš Krievijas bruņotos spēkus nodrošina ar ieročiem.
Tas ražoja Igla MANPADS, 9M119M “Refleks” un 9M120 “Ataka” raķetes un raķešu
palaidējus un 3UBK20 raķešu palaidējus, ko Krievijas bruņotie spēki izmantoja
Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.

Tādējādi MKB Fakel ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko
tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un
Tīmekļa vietne: https://www.mkbfakel.
neatkarība.
ru
E-pasts: info@npofakel.ru
Saistītās vienības: JSC Concern VKO
“Almaz-Antey”

6.10.2022.

Tādējādi Degtyarev Plant ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām,
ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un
neatkarība.

Adrese: Khimki, Akademika Grushina Krievijas aizsardzības uzņēmums, kas izstrādāja S-300, S-400 un TOR raķešu
33, 141401 Moscow region, Krievijas sistēmas, ko Krievijas bruņotie spēki izmantoja Krievijas agresijas karā pret
Federācija
Ukrainu.
Tālrunis: + 8 (495) 572-01-33

Sarakstā
iekļaušanas
datums

6.10.2022.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

114.

Saistītās personas: Aleksandr
Vladimirovich Tmenov

Pamatojums

LV

(Krieviski: ОАО «Завод имени В.А.
Дегтярева»)

Identifikācijas informācija

L 259 I/94

Nosaukums

6.10.2022.

115.

JSC Irkut Corporation

Adrese: Leningradskiy Prospect 68,
Krievijas gaisa kuģu ražotājs, kas Krievijas bruņotos spēkus nodrošina ar
Moscow, 125315, Krievijas Federācija iznīcinātājiem.
Tālrunis: +7 (495) 777-21-01
Tīmekļa vietne: www.irkut.com
E-pasts: office@irkut.com
Saistītās personas: PJSC “Irkut”
Corporation ģenerāldirektora vietnieks
Alexander Veprev un JSC “UAC”
izpilddirektors Yuri Slyusar.

MMZ Avangard
(Krieviski: АО “ММЗ
“АВАНГАРД”“)

6.10.2022.

Tas ražoja Su-30SM supermanevrējamo iznīcinātāju, ko Krievijas bruņotie spēki
izmantoja Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.
Tādējādi Irkut Corp ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko
tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un
neatkarība.

Adrese: Klary Tsetkin street 33,
Krievijas aizsardzības darbuzņēmējs, kurš Krievijas bruņotos spēkus nodrošina ar
125130, Moscow, Krievijas Federācija ieročiem.
Tālrunis: +7 (495) 639-99-90

Sarakstā
iekļaušanas
datums

Tas ražoja S-300 un S-400 raķešu sistēmas, ko Krievijas bruņotie spēki izmantoja
Krievijas agresijas karā pret Ukrainu.

Tīmekļa vietne: https://mmzavangard.
ru/
Tādējādi MMZ Avangard ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām,
ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un
E-pasts: avangardmos@mmza.ru
neatkarība.
Saistītās vienības: JSC Concern VKO
“Almaz-Antey”

6.10.2022.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

116.

Pamatojums

LV

(Krieviski: Корпорация “ИРКУТ”)

Identifikācijas informācija

6.10.2022.

Nosaukums
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117.

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Adrese: Shcheglovskaya zaseka Str. 33, Krievijas aizsardzības darbuzņēmējs, kurš Krievijas bruņotos spēkus nodrošina ar
Tula, 300004 Krievijas Federācija
ieročiem.

(Krieviski: АО “Научнопроизводственное объединение
“СПЛАВ” имени А. Н. Ганичева”)

Tālrunis: +7 (4872) 46-44-09

jeb JSC NPO “Splav” (Krieviski: АО
НПО “Сплав”)

Tīmekļa vietne: www.splav.org, www.
splavtula.ru, сплав.рф
E-pasts: mail@splavtula.ru
Saistītās personas: Aleksander
Vladimirovich Smirnov
Boris Andreevich Belobragin
Sergey Anatolevich Guliy
Vladimir Nikolaevich Kondaurov
Denis Nikolaevich Kochetkov
Maksim Grigorevich Rapota
Oleg Veniaminovich Stolyarov
Viktor Ivanovich Tregubov
Olga Olegovna Yakunina
Saistītās vienības: JSC Research and
Industrial Concern “Machine
Engineering Technologies” - JSC RIC
TECMASH

Tādējādi NPO Splav ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar
ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un
neatkarība.
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Sergey Yurevich Alekseev

Tas ražoja BM-27 Uragan un BM-30 Smerch daudzstobru raķešu palaišanas
sistēmas, ko Krievijas bruņotie spēki izmantoja Krievijas agresijas karā pret
Ukrainu. Krievijas bruņotie spēki lietoja BM-27 Uragan un BM-30 Smerch
daudzstobru raķešu palaišanas sistēmas, lai, izmantojot kasešu munīciju, īstenotu
uzbrukumus civiliem mērķiem Ukrainā, kuros bija daudz bojāgājušo.

6.10.2022.
LV

JSC A.N. Ganichev Scientific and
Production Association “SPLAV”

Sarakstā
iekļaušanas
datums
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Nosaukums

6.10.2022.

118.

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK)

Identifikācijas informācija

Pamatojums

6.10.2022.”
LV

Adrese: 109012, Bol'shoy Cherkassky Krievijas Federācijas Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ir Krievijas valsts struktūra,
Pereulok, Building 9, Moscow, Krievijas kas ir atbildīga par Krievijas Federācijas vēlēšanu un referendumu rīkošanu. Šajā
Federācija.
statusā CVK ir atbildīga par nelikumīgo referendumu rīkošanu okupētajos Ukrainas
reģionos un tādējādi ir atbildīga par tādām darbībām un politiku un atbalsta un
Vienības veids: Krievijas Federācijas
īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas
valsts struktūra
teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.
Reģistrācijas vieta: Moscow, Krievijas
Federācija

Sarakstā
iekļaušanas
datums

6.10.2022.

Nosaukums

Reģistrācijas datums: 12.6.2002.
saskaņā ar Federālo likumu Nr. 67-FZ
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Citas saistītas vienības: Krievijas
Federācijas valdība
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