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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/446 VAN DE RAAD
van 12 maart 2021
tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met
betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne
ondermijnen of bedreigen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met
betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of
bedreigen (1), en met name artikel 14, leden 1 en 3,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 17 maart 2014 Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.

(2)

Op grond van een evaluatie door de Raad moet de informatie betreffende 14 personen en 13 entiteiten in bijlage I bij
Verordening (EU) nr. 269/2014 worden gewijzigd.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 maart 2021.

Voor de Raad
De voorzitter
A.P. ZACARIAS

(1) PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.
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BIJLAGE

In bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 worden de vermeldingen betreffende de onderstaande personen en entiteiten vervangen door de volgende vermeldingen:
NL

Personen

Naam

Identificatiegegevens

Aleksei Mikhailovich CHALIY
(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ)
Oleksiy Mykhaylovych CHALYY
(Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Geslacht: mannelijk

12.

Nikolai Ivanovich RYZHKOV
(Николай Иванович РЫЖКОВ)

Geslacht: mannelijk

Chaliy is op 23 februari 2014 door het volk uitgeroepen tot “volksburgemeester van
17.3.2014
Sebastopol” en hij heeft deze “uitverkiezing” aanvaard. Hij heeft er actief voor geijverd dat
Geboortedatum: 13.6.1961
Sebastopol na het “referendum” van 16 maart 2014 een aparte entiteit van de Russische
Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie zou worden. Hij was een van de medeondertekenaars van het “verdrag over de
Federatie, of Sebastopol, Oekraïne toetreding van de Krim tot de Russische Federatie” van 18 maart 2014. Hij was
waarnemend “gouverneur” van Sebastopol van 1 tot 14 april 2014 en is een voormalig
“gekozen” voorzitter van de wetgevende vergadering van de stad Sebastopol. Voormalig
lid van de “wetgevende vergadering” van de stad Sebastopol (tot september 2019).
Blijft separatistische acties of beleidsmaatregelen ondersteunen.
Als beloning voor zijn betrokkenheid bij het annexatieproces kreeg hij de orde “voor
verdiensten jegens het vaderland” — eerste graad van de Russische staat uitgereikt.
Algemeen manager van Smart Electric Networks LLC (OOO “Разумные электрические
сети”).

Geboortedatum: 28.9.1929
Geboorteplaats: Dyleevka, regio
Donetsk, Socialistische
Sovjetrepubliek Oekraïne (nu
Oekraïne)

28.

Datum van
plaatsing op de
lijst

Valery Vladimirovich KULIKOV
Geslacht: mannelijk
(Валерий Владимирович КУЛИКОВ)
Geboortedatum: 1.9.1956

17.3.2014

Sprak op 1 maart 2014 in de Federatieraad openlijk zijn steun uit voor de inzet van
Russische strijdkrachten in Oekraïne.
Voor zijn betrokkenheid bij het annexatieproces in 2014 kreeg hij van de Russische staat
de orde “voor verdiensten jegens het vaderland” — eerste graad — uitgereikt.
Voormalig plaatsvervangend bevelhebber van de Zwarte-Zeevloot, schout-bij-nacht.
21.3.2014
Voert het bevel over de Russische troepen die soeverein Oekraïens grondgebied hebben
bezet.
Op 26 september 2017 bij decreet van de president van de Russische Federatie uit zijn
functie en uit het leger ontslagen.
Voormalig lid van de Federatieraad van de Russische Federatie, waarin hij de
geannexeerde stad Sebastopol vertegenwoordigde. Momenteel afgevaardigde in de
“wetgevende vergadering” van de stad Sebastopol.

15.3.2021

Geboorteplaats: Zaporozhye,
Socialistische Sovjetrepubliek
Oekraïne (nu Oekraïne)

Lid van de commissie Federale Aangelegenheden, Regionaal Beleid en het Noorden van
de Federatieraad van de Russische Federatie.
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“5.

Redenen

34.

Geslacht: mannelijk
Geboortedatum: 7.11.1958
Geboorteplaats: Bandurovo, regio
Kirovograd, Socialistische
Sovjetrepubliek Oekraïne (nu
Oekraïne)
Nationaliteit: Russisch

35.

Voormalig viceminister-president. Belast met het toezicht op de integratie van de
geannexeerde “Autonome Republiek Krim” in de Russische Federatie. Plaatsvervangend
chef van de presidentiële administratie van de Russische Federatie. Hij is de speciaal
gezant van de president voor conflictbeheersing in Oekraïne.

Datum van
plaatsing op de
lijst

29.4.2014

Geslacht: mannelijk

29.4.2014
Voormalig gevolmachtigd vertegenwoordiger van de president van de Russische
Federatie in het zogenoemde “Federale District Krim”, belast met de uitvoering van de
Geboortedatum: 15.9.1949
grondwettelijke prerogatieven van het Russische staatshoofd op het grondgebied van de
Geboorteplaats: Moskou of Ostrov, geannexeerde “Autonome Republiek Krim”. Voormalig niet-permanent lid van de
Russische Veiligheidsraad.
regio Pskov, Russische Federatie
Voormalig gevolmachtigd vertegenwoordiger van de president van de Russische
Federatie in het district van de Noordelijke Kaukasus (tot juni 2018).
Blijft separatistische acties of beleidsmaatregelen ondersteunen. Honorair consul van
Nicaragua in de Krim sinds oktober 2020.

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN
(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Geslacht: mannelijk
Geboortedatum: 19.5.1960
Geboorteplaats: Ignatovo, oblast
Vologodsk, USSR (nu de Russische
Federatie)

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI
(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Voormalig lid van de Doema en voormalig voorzitter van de commissie Grondwettelijk 12.5.2014
Recht van de Doema. Belast met het faciliteren van de vaststelling van wetgeving
betreffende de annexatie van de Krim en Sebastopol bij de Russische Federatie.
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Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV
(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Redenen

NL

Dmitry Nikolayevich KOZAK
(Дмитрий Николаевич КОЗАК)

Identificatiegegevens

15.3.2021

Naam

Voormalig lid van de Hoge Raad van de partij “Verenigd Rusland”. Adviseur van de
voorzitter van de Doema, Volodin. Momenteel onderzoeker bij het Instituut voor staat en
recht van de Russische Academie voor Wetenschap.

Geslacht: mannelijk

Directeur van de Unie van Donbas-vrijwilligers. Actief betrokken bij de aanwerving en
opleiding van “vrijwilligers” die naar Donbas worden gezonden om te vechten.
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Voormalige zogenoemde “minister-president van de Volksrepubliek Donetsk”, die
12.7.2014
verantwoordelijk was voor de separatistische “regeringsactiviteiten” van de zogenoemde
Geboortedatum: 25.7.1972
“regering van de Volksrepubliek Donetsk” (bv. op 8 juli 2014 verklaarde hij: “Onze
Geboorteplaats: Moskou, Russische militairen voeren een bijzondere operatie uit tegen de Oekraïense “fascisten””),
ondertekenaar van het memorandum van overeenstemming inzake “de Unie van
Federatie
Novorossiya”. Blijft separatistische acties of beleidsmaatregelen ondersteunen. Hoofd van
de “Unie van Donbas-vrijwilligers”.

79.

Geslacht: mannelijk
Geboortedatum: 10.7.1981
Geboorteplaats: Kuibyshev
(Samara), Russische Federatie

Redenen

Datum van
plaatsing op de
lijst

25.7.2014
Voormalig lid van de Doema.
Kondigde als lid van de Doema de plechtige opening aan van de “de facto-ambassade” van de
niet-erkende zogenoemde “Volksrepubliek Donetsk” in Moskou. Hij draagt bij tot het
ondermijnen en bedreigen van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid
van Oekraïne.

NL

Mikhail Vladimirovich
DEGTYARYOV/DEGTYAREV
(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Identificatiegegevens
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Naam

Voormalig voorzitter van de commissie Lichamelijke Opvoeding, Sport en Jeugdzaken
van de Doema.
Sinds 20 juli 2020, waarnemend gouverneur van de krai Khabarovsk.
95.

De heer Shamalov is al lang een kennis van president Poetin. Hij is medestichter van de
zogenoemde Ozero Dacha, een coöperatie die een groep invloedrijke personen rond
president Poetin bij elkaar brengt.

30.7.2014

Geboorteplaats: Moskou, Russische
Hij heeft profijt van zijn banden met Russische beleidsmakers. Hij is de op een na grootste
Federatie)
aandeelhouder van Bank Rossiya, waarvan in 2013 ongeveer 10 % in zijn bezit was, en
die wordt beschouwd als de persoonlijke bank van hogere ambtenaren van de Russische
Federatie. Sinds de illegale annexatie van de Krim heeft Bank Rossiya filialen geopend op
de gehele Krim en in Sebastopol, waardoor die de integratie daarvan in de Russische
Federatie consolideert.
Daarnaast heeft Bank Rossiya een belangrijk aandeel in de National Media Group, een
groep die televisiezenders controleert waarop het destabiliseringsbeleid van de Russische
regering actief wordt gesteund.
108

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV Geslacht: mannelijk
(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)
Geboortedatum: 11.8.1949

Voormalig vicevoorzitter van de Doema. Stemde op 20 maart 2014 voor het ontwerp 12.9.2014
van federale constitutionele wet “inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de
“Republiek Krim” en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale
Geboorteplaats: Klin, regio Moskou, entiteiten — de “Republiek Krim” en de Stad met federale status Sebastopol”.
Russische Federatie
Voormalig hoofd van de Republiek Dagestan.

119

Alexander Mikhailovich BABAKOV Geslacht: mannelijk
(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)
Geboortedatum: 8.2.1963
Geboorteplaats: Chisinau,
Socialistische Sovjetrepubliek
Moldavië (nu Republiek Moldavië)

15.3.2021

Voormalig lid van de Doema. Voormalig afgevaardigde van de Doema, toen voorzitter 12.9.2014
van de commissie van de Doema die bevoegd is voor wetgeving ter ontwikkeling van het
militair-industrieel complex van de Russische Federatie. Prominent lid van “Verenigd
Rusland” en zakenman met grote investeringsbelangen in Oekraïne en de Krim.
Stemde op 20 maart 2014 voor het ontwerp van federale constitutionele wet “inzake de
aanvaarding in de Russische Federatie van de “Republiek Krim” en de vorming binnen de
Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de “Republiek Krim” en de Stad
Sebastopol met federale status”.
Thans lid van de Federatieraad van de Russische Federatie. Lid van de commissie
Buitenlandse Zaken.
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Nikolay Terentievich SHAMALOV Geslacht: mannelijk
(Николай Терентьевич ШАМАЛОВ)
Geboortedatum: 24.1.1950

120

Identificatiegegevens

Datum van
plaatsing op de
lijst

In zijn hoedanigheid van zogenoemd “hoofd van de centrale kiescommissie van
29.11.2014
Loegansk” was hij verantwoordelijk voor het organiseren van de zogenoemde
“verkiezingen” van 2 november 2014 in de “Volksrepubliek Loegansk”. Die
“verkiezingen” waren in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig. Tussen
oktober 2015 en december 2017 was hij de zogenoemde “minister van Justitie” van de
“Volksrepubliek Loegansk”.

NL

Sergey Yurievich KOZYAKOV
Geslacht: mannelijk
(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ) Serhiy
Geboortedatum: 29.9.1982 or
Yuriyovych KOZYAKOV (Сергiй
23.9.1982
Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Redenen

15.3.2021

Naam

Door het aannemen en uitoefenen van deze functies, en door de illegale “verkiezingen” te
organiseren, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de
territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne
ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.
Notaris in de stad Loegansk.

161

Dmitry Vladimirovich
OVSYANNIKOV (Дмитрий
Владимирович ОВСЯННИКОВ)

Geslacht: mannelijk

Voormalig “gouverneur van Sebastopol” (tot juli 2019).
21.11.2017
Ovsyannikov werd op 10 september 2017 tot gouverneur van Sebastopol gekozen in de
Geboortedatum: 21.2.1977
verkiezingen die door de Russische Federatie in de illegaal geannexeerde stad Sebastopol
Geboorteplaats: Omsk, USSR (nu de werden georganiseerd.
Russische Federatie)
Op 28 juli 2016 benoemde president Poetin hem tot waarnemend “gouverneur van
Sebastopol”. In die hoedanigheid werkte hij mee aan de verdere integratie van het illegaal
geannexeerde schiereiland de Krim in de Russische Federatie, en is als zodanig
verantwoordelijk voor het actief steun verlenen of uitvoering geven aan acties of
beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van
Oekraïne ondermijnen of bedreigen.
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Blijft separatistische beleidsmaatregelen in samenwerking met separatistische
autoriteiten ondersteunen en legitimeren.

In 2017 legde hij publieke verklaringen af ter ondersteuning van de illegale annexatie van
de Krim en Sebastopol, op de verjaardag van het illegale “referendum van de Krim”. Hij
herdacht de veteranen van de zogenoemde “zelfverdedigingseenheden” die de inzet van
Russische strijdkrachten op de Krim vergemakkelijkten in de aanloop naar de illegale
annexatie door de Russische Federatie, en riep ertoe op dat Sebastopol de zuidelijke
hoofdstad van de Russische Federatie zou worden.
Voormalig viceminister voor Industrie en Handel van de Russische Federatie (tot april 2020).
190

28.1.2020”
Zogenoemde “gouverneur” van de illegaal geannexeerde stad Sebastopol. Door het
aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij gewerkt aan de verdere integratie van
Geboortedatum: 30.12.1980
de illegaal geannexeerde stad Sebastopol in de Russische Federatie en daarbij actief steun
Geboorteplaats: Krasnoyarsk, USSR verleend aan acties en beleidsmaatregelen uitgevoerd die de territoriale integriteit,
soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.
(nu de Russische Federatie)
Geslacht: mannelijk
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Mikhail Vladimirovich
RAZVOZHAEV (Михаил
Владимирович РАЗВОЖАЕВ)
Mykhailo Volodymyrovich
RAZVOZHAEV (Михайло
Володимирович РАЗВОЖАЄВ)

Naam

Zogenoemde “Federale Staat
Novorossiya”
“Федеративное государство
Новороссия”
“Federativnoye Gosudarstvo
Novorossiya”

Media:
http://novopressa.ru/
http://novorossia-tv.ru/
http://novorossiia.ru/
https://vk.com/novorossiatv

State Unitary Enterprise van de
“Republiek Krim” “Universal-Avia”
Государственное унитарное
предприятие Республики Крым
“Универсал-Авиа”
(voorheen bekend als State
enterprise “Universal-Avia”
Государственное предприятие
“Универсал-Авиа”
Gosudarstvenoye predpriyatiye
“Universal-Avia”)

16.

Federal State Budgetary Enterprise
“Sanatorium “Nizhnyaya Oreanda””
van het kabinet van de president van
de Russische Federatie (voorheen
bekend als Resort “Nizhnyaya
Oreanda” — Санаторий “нижняя
ореанда”)

Datum van
plaatsing op de
lijst

Op 24 mei 2014 hebben de zogenoemde “Volksrepublieken” Donetsk en Loegansk een 25.7.2014
overeenkomst ondertekend betreffende de oprichting van de niet-erkende zogenoemde
“Federale Staat Novorossiya”.
Dit is strijdig met de Oekraïense grondwet en, bijgevolg, met het internationaal recht, en
bedreigt derhalve de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van
Oekraïne.

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het 25.7.2014
“Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 24 maart 2014 Besluit
nr. 1794-6/14 “over staatsbedrijf “Gosudarstvenoye predpriyatiye “Universal-Avia”” (“О
ул. Аэрофлотская, дом 5, 295021, г.
Государственном предприятии “Универсал-Авиа””)” aangenomen, waarin wordt verklaard
Симферополь
dat de activa in het bezit van het staatsbedrijf “Universal-Avia” namens de “Republiek
Tel. +7 (3652) 502-300; +7 (918) Krim” worden overgenomen. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de
“autoriteiten” van de Krim. Opnieuw ingeschreven op 15 januari 2015 als State Unitary
699-1020
Enterprise van de “Republiek Krim” “Universal-Avia” (Государственное унитарное
unavia_2014@mail.ru
предприятие Республики Крым “Универсал-Авиа”). Oprichter: het Ministerie van
Transport van de “Republiek Krim” (Министерство транспорта Республики Крым).
https://universal-avia.ru/
Aeroflotskaya Street 5, 295021,
Simferopol

Registratienummer:
1159102026742
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15.

Redenen

NL

“5.

Identificatiegegevens
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Entiteiten

Resort “Nizhnyaya Oreanda”,
298658, Jalta, Oreanda, Huis 12,
Oekraïne

15.3.2021

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het 25.7.2014
“Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 21 maart 2014 Besluit
nr. 1767-6/14 “over de vraagstukken omtrent de oprichting van de Vereniging van
sanatoria en resorts” aangenomen, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van
Санаторий “Нижняя Ореанда”,
het resort “Nizhnyaya Oreanda” namens de “Republiek Krim” worden overgenomen. Het
298658, г. Ореанда, дом 12, Украина
bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de “autoriteiten” van de Krim.
www.oreanda-resort.ru
Opnieuw ingeschreven op 9 oktober 2014 als Federal State Budgetary Enterprise
“Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” van het kabinet van de president van de Russische
marketing@oreanda-resort.ru
Federatie (федеральное государственное бюджетное учреждение “санаторий “нижняя
+ 7 (978) 944 83 00,
ореанда” управления делами президента российской федерации”). Oprichter: het kabinet
van de president van de Russische Federatie (Управление делами Президента Российской
+ 7 (978) 944 83 30
Федерации).
Registratienummer:
1149102054221

18.

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van
plaatsing op de
lijst

298650, Crimea, Yalta, Massandra, De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het 25.7.2014
“Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 9 april 2014 Besluit nr. 1991-6/14
str. Vinodela Egorova 9.
aangenomen “Over de wijzigingen van Resolutie nr. 1836-6/14 van de Staatsraad van de
Aкционерное общество
298650, Крым, г. Ялта, пгт. Массандра,
“Republiek Krim”” van 26 maart 2014 “Over de nationalisatie van de eigendom van
“Производственно-аграрное
ул. Винодела Егорова, д. 9
bedrijven, instellingen en organisaties van het agroindustriële complex op het
объединение “Массандра””
grondgebied van de “Republiek Krim””, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit
Website: http://massandra.su
van het staatsconcern “National Association of producers “Massandra”” namens de
(voorheen bekend als State Unitary
+ 7 978 936 75 04
“Republiek Krim” worden overgenomen. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd
Enterprise van de “Republiek Krim”
door de “autoriteiten” van de Krim.
“Production-Agrarian Union
+ 7 3654 23 31 96
“Massandra””
Opnieuw ingeschreven op 1 augustus 2014 als Federal State Budgetary Enterprise
+ 7 3654 26 16 83
“Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye” “Massandra” van het kabinet van de president
Государственное унитарное
Registratienummer:
van de Russische Federatie (Федеральное государственное унитарное предприятие
предприятие Республики Крым
1149102026985
“Производственно-аграрное объединение “Массандра” Управления делами Президента
“Производственно-аграрное
Российской Федерации”). Oprichter: het kabinet van de president van de Russische
объединение “Массандра””
Federatie (Управление делами Президента Российской Федерации).

15.3.2021

Naam

Joint-stock company “ProductionAgrarian Union “Massandra””
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Федеральное государственное
унитарное предприятие
“Производственно-аграрное
объединение “Массандра””
Управления делами Президента
Российской Федерации'

Opnieuw ingeschreven op 1 april 2019 als State Unitary Enterprise van de “Republiek
Krim” “Production-Agrarian Union “Massandra””. Opnieuw ingeschreven op 1 oktober
2020 als joint-stock company “Production-Agrarian Union “Massandra””.

NL

Federal State Budgetary Enterprise
“Production-Agrarian Union
“Massandra”” van het kabinet van de
president van de Russische Federatie

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

L 87/25

22.

DOBROLET a.k.a. DOBROLYOT

Redenen

Datum van
plaatsing op de
lijst

Airline code QD

Dobrolet was een dochter van de Russische staatsluchtvaartmaatschappij. Sinds de
30.7.2014
illegale annexatie van de Krim heeft Dobrolet uitsluitend vluchten tussen Moskou en
International Highway, House 31,
Simferopol verzorgd. Daarmee faciliteerde zij de integratie van de illegaal geannexeerde
building 1, 141411 Moscow
“Autonome Republiek Krim” in de Russische Federatie, en ondermijnde zij de
141411, г. Москва, Международное soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne.
ш., дом 31, строение 1

NL
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Naam

Website: https://aviakompaniya.
com/dobrolet/
www.pobeda.aero

Public Joint Stock Company
“Russian National Commercial
Bank”
(Публичное акционерное общество
“Российский национальный
коммерческий банк”)

295000, Simferopol, Naberezhnaja Na de illegale annexatie van de Krim is de zogenoemde “Republiek Krim” de volledige
30.7.2014
str, genoemd naar de 60e verjaardag eigenaar geworden van de Russian National Commercial Bank (RNCB). In januari 2016 is
van de USSR, 34
zij eigendom geworden van het Federale Agentschap voor het beheer van
overheidspatrimonium, ook bekend als Rosimushchestvo (Федеральное агентство по
295000, Симферополь, ул.
управлению государственным имуществом (Росимущество)).
Набережная имени 60—летия СССР,
д. 34
De bank is een dominante speler geworden op de markt, terwijl zij voor de annexatie niet
op de Krim aanwezig was. Door het kopen of overnemen van bijkantoren van banken die
Website: http://massandra.su
op de Krim actief waren maar zich nu terugtrekken, heeft de RNCB materieel en
financieel de acties ondersteund van de Russische regering om de Krim in de Russische
Registratienummer:
Federatie te integreren, en heeft zij derhalve de territoriale integriteit van Oekraïne
1027700381290
ondermijnd.
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Op 29 januari 2020 heeft de Russische centrale bank besloten de Sevastopol Marine
Bank te reorganiseren met deelneming van RNCB. De bank participeerde in twee grote
infrastructuurprojecten op de Krim — het financiert de bouw van een nieuwe
luchtvaartterminal in Simferopol en elektriciteitscentrales (Balaklavskaya TPP en
Tavricheskaya TPP)

25.

15.3.2021

Vrede voor de Regio Loegansk (Mir https://mir-lug.info/
Publieke “organisatie” die kandidaten heeft voorgedragen voor de zogenoemde
29.11.2014
Luganschine) Мир Луганщине
“verkiezingen” van de zogenoemde “Volksrepubliek Loegansk” op 2 november 2014 en
Adres: Karl Marx Street 7, Luhansk,
11 november 2018. Die “verkiezingen” zijn in strijd met de Oekraïense wetgeving en
Ukraine
derhalve onwettig. Sinds 17 februari 2018 is Leonid PASECHNIK voorzitter van de
улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, organisatie en heeft hij dus banden met een door de Raad aangewezen persoon.
Украина
Door formeel aan de illegale “verkiezingen” deel te nemen, heeft zij actief steun verleend
aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de
info@mir-lug.info
onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

28.
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29.11.2014
Economische Unie van Loegansk
Officiële informatie:
“Sociale organisatie” die kandidaten heeft voorgedragen voor de zogenoemde
(Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)
“verkiezingen” van de zogenoemde “Volksrepubliek Loegansk” op 2 november 2014 en
https://nslnr.su/about/
11 november 2018. Heeft in 2014 een kandidaat, Oleg AKIMOV, voorgedragen als
Луганский экономический союз
obshchestvennye-organizatsii/337/
“hoofd” van de zogenoemde “Volksrepubliek Loegansk”, en in 2018 een lid van de
zogenoemde “Volksraad” van de “Volksrepubliek Loegansk”. Die “verkiezingen” zijn in
https://vk.com/public97306393
strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig. Het voorzitterschap van de
“Unie van Loegansk” (Luganskiy Economicheskiy Soyuz wordt momenteel bekleed door
Zinaida NADION, die een afgevaardigde is van de “Volksraad van de Volksrepubliek
Donetsk” (“People’s Council of the LPR”).

15.3.2021

Naam

Door formeel aan de illegale “verkiezingen” deel te nemen, heeft zij actief steun verleend
aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de
onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.
Prizrak-brigade
Бригада “Призрак”

Adres: District 50 Year of the USSR, Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de
territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne
18; c. of Kirovsk
ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.
https://vk.com/battalionprizrak
Maakt deel van het zogenoemde “2e legerkorps” van de “Volksrepubliek Loegansk”.
http://prizrak.info/
Ook genoemd als de 14e Motorized Rifle Battalion.
mail@prizrak.info

16.2.2015

+ 38 (072) 199-86-39
42.

AO “Institute Giprostroymost — St. Adres: 7 Yablochkova street, St.
Petersburg”
Petersburg, 197198 Russia
АО Институт Гипростроймост —
Санкт-Петербург

Website: http://gpsm.ru
E-mail: office@gpsm.ru

AO “Institute Giprostroymost — St. Petersburg” heeft de Kertsj-brug ontworpen en
daarmee bijgedragen aan de bouw van deze brug, die Rusland verbindt met de illegaal
geannexeerde Krim. Dat betekent dat het bedrijf de consolidatie van de illegale inlijving
van de Krim bij de Russische Federatie steunt, met verdere ondermijning van de
territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne tot gevolg.

31.7.2018
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Telefoon: (812) 498-08-14
Staatsregistratienummer:
1037828021660
Belastingregistratienummer:
7826717210
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43.

PJSC Mostotrest
ПАО Мостотрест

Identificatiegegevens

Adres: 6 Barklaya street, Bld. 5
Moskow, 121087 Russia
info@mostro.ru
Tel:(495)6697999
Staatsregistratienummer:
1027739167246

Datum van
plaatsing op de
lijst

PJSC Mostotrest heeft middels het staatscontract voor de Kertsj-brug actief deelgenomen 31.7.2018
aan de totstandbrenging van deze brug, die Rusland verbindt met de illegaal
geannexeerde Krim. Daarnaast is de onderneming eigendom van een persoon (Arkady
Rotenberg) die reeds op de lijst is geplaatst wegens handelingen die de soevereiniteit van
Oekraïne ondermijnen (persoon nr. 92 in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB van de
Raad). Dat betekent dat de onderneming de consolidatie van de illegale inlijving van de
Krim bij de Russische Federatie steunt, met verdere ondermijning van de territoriale
integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne tot gevolg.

NL

www.mostotrest.ru

Redenen

L 87/28

Naam

Belastingregistratienummer:
7701045732
44.

Adres: 4 Tankistov street,298310
Kertsj, Krim
Website: http://zalivkerch.com
Staatsregistratienummer:
1149102028602

De scheepswerf JSC Zaliv heeft actief deelgenomen aan de aanleg van een nieuwe
31.7.2018
spoorlijn naar de Kertsjbrug, die Rusland verbindt met de illegaal geannexeerde Krim. Dat
betekent dat het bedrijf de consolidatie van de illegale inlijving van de Krim bij de
Russische Federatie steunt, met verdere ondermijning van de territoriale integriteit,
soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne tot gevolg.

Telefoon: +7(36561)33055
Belastingregistratienummer:
9111001119
45.

STROYGAZMONTAZH Joint Stock Adres: Prospect Vernadskogo 53,
Company
Moskow, 119415 Russia
STROYGAZMONTAZH
Corporation (SGM Group)
ООО Стройгазмонтаж
(груп СГМ)

Website: www.ooosgm.com
info@ooosgm.ru
Staatsregistratienummer:
1077762942212

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) heeft middels zijn staatscontract voor de
bouw van de Kertsj-brug actief deelgenomen aan de bouw van deze brug, die Rusland
verbindt met de illegaal geannexeerde Krim. Dat betekent dat de onderneming de
consolidatie van de illegale inlijving van de Krim bij de Russische Federatie steunt, met
verdere ondermijning van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid
van Oekraïne tot gevolg.

31.7.2018”
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Scheepswerf JSC Zaliv
Судостроительный завод “Залив”

Belastingregistratienummer:
7729588440
INN: 9729299794
PSRN: 1207700324941, KPP
772901001.

15.3.2021

