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ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2017/445
z 13. marca 2017,
ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie,
ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,
so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,
keďže:
(1)

Rada 17. marca 2014 prijala rozhodnutie 2014/145/SZBP (1).

(2)

Rada 15. septembra 2016 prijala rozhodnutie (SZBP) 2016/1671 (2), ktorým sa platnosť opatrení predlžuje
o ďalších šesť mesiacov.

(3)

Vzhľadom na to, že sa územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny naďalej narúša alebo ohrozuje,
uplatňovanie rozhodnutia 2014/145/SZBP by sa malo predĺžiť na ďalších šesť mesiacov.

(4)

Rada preskúmala jednotlivé označenia uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP. Uvedená príloha by sa
mala zmeniť a záznamy o dvoch osobách by sa mali vypustiť.

(5)

Rozhodnutie 2014/145/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Rozhodnutie 2014/145/SZBP sa mení takto:
1. V článku 6 sa druhý odsek nahrádza takto:
„Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 15. septembra 2017.“
2. Príloha sa mení tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. marca 2017
Za Radu
predseda
L. GRECH

(1) Rozhodnutie Rady 2014/145/SZBP zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo
ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 16).
(2) Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/1671 z 15. septembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach
vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 249,
16.9.2016, s. 39).
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PRÍLOHA

I. Zo zoznamu uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP sa vypúšťajú záznamy o týchto osobách:
OSOBY

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV

II. Záznamy týkajúce sa osôb a subjektov uvedených nižšie, ako sú uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP, sa
nahrádzajú týmito záznamami:
OSOBY

Meno

2.

Vladimir
Andreevich
KONSTANTINOV

(Владимир
Андреевич
КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr
Andriyovych

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum narodenia: 19.11.1956

Ako predseda Najvyššej rady Krym
skej autonómnej republiky zohrával
Konstantinov dôležitú úlohu pri
rozhodovaní Najvyššej rady o „refe
rende“ proti územnej celistvosti
Ukrajiny a vyzýval voličov, aby v „re
ferende“ 16. marca 2014 volili
za nezávislosť Krymu. Bol jedným
zo signatárov „zmluvy o pristú
pení Krymu k Ruskej federácii“
z 18. marca 2014.

Miesto narodenia:
Vladimirovka (tiež
Vladimirovica), okres Slobozia,
Moldavská SSR (dnešná
Moldavská republika) alebo
Bogomol, Moldavská SSR

KONSTANTINOV

(Володимир
Андрійович

Rustam Ilmirovich

Dátum narodenia: 15.8.1976

TEMIRGALIEV

Miesto narodenia: Ulan-Ude,
Burjatská ASSR (Ruská
sovietska federatívna
ТЕМИРГАЛИЕВ)
socialistická republika –
Rustam Ilmyrovych RSFSR)
(Рустам
Ильмирович

TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович
ТЕМIРГАЛIЄВ)

4.

Denis
Valentinovich
BEREZOVSKIY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСКИЙ)
Denys
Valentynovych
BEREZOVSKYY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

17.3.2014

Od 17. marca 2014 „predseda“
„Štátnej rady“ tzv. „Krymskej repub
liky“.

КОНСТАНТIНОВ)

3.

Dátum zara
denia na
zoznam

Ako bývalý podpredseda krymskej
vlády zohrával významnú úlohu pri
rozhodovaní Najvyššej rady o „refe
rende“ proti územnej celistvosti
Ukrajiny, ktoré sa uskutočnilo
16. marca 2014. Aktívne sa angažo
val za začlenenie Krymu do Ruskej
federácie.

17.3.2014

Zo svojej funkcie „prvého podpred
sedu vlády“ tzv. „Krymskej repub
liky“ odstúpil 11. júna 2014.
Dátum narodenia: 15.7.1974
Miesto narodenia: Charkov,
Ukrajinská SSR

Berezovskij bol 1. marca 2014 vy
menovaný za veliteľa ukrajinských
námorných síl, ale potom zložil prí
sahu Krymským ozbrojeným silám,
čím porušil prísahu ukrajinským ná
morným silám.
Neskôr ho vymenovali za zástupcu
veliteľa čiernomorskej flotily Ruskej
federácie.

17.3.2014
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5.

Aleksei
Mikhailovich
CHALIY

(Алексей
Михайлович
Чалый)

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 13.6.1961
Miesto narodenia: Moskva
alebo Sevastopol

Oleksiy
Mykhaylovych
CHALYY

(Олексій
Михайлович
ЧАЛИЙ)

6.

Pyotr
Anatoliyovych
ZIMA

(Пётр Анатольевич
ЗИМА)
Petro
Anatoliyovych

Dátum narodenia: 18.1.1970
Miesto narodenia: Artemivsk
(Артемовск) (v roku 2016
premenovaný naspäť na
Bakhmut/Бахмут), Donecká
oblasť, Ukrajina

ZYMA

(Петро
Анатолійович
ЗИМА)

8.

Sergey Pavlovych
TSEKOV

(Сергей Павлович
ЦЕКОВ)
Serhiy Pavlovych
TSEKOV

(Сергій Павлович
ЦЕКОВ)

Dátum narodenia: 28.9.1953
alebo 28.8.1953
Miesto narodenia: Simferopol

14.3.2017

Odôvodnenie

Dátum zara
denia na
zoznam

Čalij sa 23. februára 2014 stal „ľu
dovým starostom Sevastopola“ na
základe ľudovej podpory a toto
„zvolenie“ prijal. Aktívne sa angažo
val, aby sa Sevastopol po referende,
ktoré sa konalo 16. marca 2014,
stal samostatnou časťou Ruskej fe
derácie. Bol jedným zo signatárov
„zmluvy o pristúpení Krymu k Ru
skej federácii“ z 18. marca 2014.
Bol výkonným „guvernérom“ Seva
stopola od 1. do 14. apríla 2014
a je bývalým „zvoleným“ predsedom
„zákonodarného
zhromaždenia“
mesta Sevastopol. Člen „zákonodar
ného zhromaždenia“ mesta Sevasto
pol.

17.3.2014

„Predseda vlády“ Aksionov vymeno
val Zimu 3. marca 2014 za nového
riaditeľa Krymskej bezpečnostnej
služby (SBU) a Zima svoje vymeno
vanie prijal. Ruskej spravodajskej
službe (FSB) poskytol dôležité infor
mácie vrátane databázy. Tieto infor
mácie zahŕňali informácie o euromajdanských aktivistoch a ochran
coch ľudských práv na Kryme. Zo
hrával dôležitú úlohu pri bránení
ukrajinským orgánom v kontrole
krymského územia. Bývalí dôstoj
níci FSB na Kryme vyhlásili
11. marca 2014 vytvorenie nezávi
slej Krymskej bezpečnostnej služby.

17.3.2014

Ako podpredseda najvyššej rady
Krymu inicioval spolu so Sergejom
Aksionovom nezákonné rozpustenie
vlády Krymskej autonómnej repub
liky. Do tohto úsilia pod hrozbou
prepustenia zatiahol Vladimira Kon
stantinova. Verejne priznal, že
krymskí poslanci iniciovali pozvanie
ruských vojakov, aby sa zmocnili
krymskej najvyššej rady. Bol jedným
z prvých krymských vedúcich pred
staviteľov, ktorý verejne požadoval
anexiu Krymu k Rusku.

17.3.2014

Člen Federálnej rady Ruskej federá
cie za takzvanú „Krymskú republi
ku“.
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17.

Sergei
Vladimirovich
ZHELEZNYAK

(Сергей
Владимирович
ЖЕЛЕЗНЯК)

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 30.7.1970
Miesto narodenia: Petrohrad
(bývalý Leningrad)

L 67/91

Odôvodnenie

Bývalý zástupca predsedu Štátnej
dumy Ruskej federácie.

Dátum zara
denia na
zoznam

17.3.2014

Aktívne podporoval nasadenie ru
ských ozbrojených síl na Ukrajine
a anexiu Krymu. Osobne viedol de
monštrácie na podporu nasadenia
ruských ozbrojených síl na Ukra
jine.
V súčasnosti podpredseda Výboru
Štátnej dumy Ruskej federácie pre
zahraničné veci.

18.

Leonid
Eduardovich
SLUTSKI

Dátum narodenia: 4.1.1968
Miesto narodenia: Moskva

(Леонид
Эдуардович
СЛУЦКИЙ)

Bývalý predseda Výboru Štátnej
dumy Ruskej federácie pre Spolo
čenstvo nezávislých štátov (SNŠ)
(člen Liberálno-demokratickej strany
Ruska).

17.3.2014

Aktívne podporoval nasadenie ru
ských ozbrojených síl na Ukrajine
a anexiu Krymu.
V súčasnosti predseda Výboru Štát
nej dumy Ruskej federácie pre za
hraničné veci.

21.

Aleksandr
Viktorovich
GALKIN

(Александр
Викторович
ГАЛКИН)

Dátum narodenia: 22.3.1958
Miesto narodenia:
Ordžonikidze, Severoosetská
ASSR

Bývalý veliteľ ruského južného vo
jenského okruhu („SMD“), ktorého
jednotky sú na Kryme; pod Galkino
vým velením sa nachádza čierno
morská flotila; cez SMD prišla na
Krym veľká časť ozbrojených jed
notiek.
Jednotky SMD sú nasadené na
Kryme. Je zodpovedný za časť ru
skej vojenskej prítomnosti na
Kryme, ktorá narúša zvrchovanosť
Ukrajiny, a pomáhal krymským or
gánom pri zabraňovaní verejným
demonštráciám proti snahám o refe
rendum a pripojenie k Rusku.
Okrem toho patrí pod velenie tohto
okruhu aj čiernomorská flotila.
V súčasnosti zamestnanec ústredia
ruského ministerstva obrany.

17.3.2014
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25.

Sergei Evgenevich
NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич
НАРЫШКИН)

14.3.2017

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum narodenia: 27.10.1954

Bývalý predseda Štátnej dumy. Ve
rejne podporil nasadenie ruských síl
na Ukrajine. Verejne podporil
zmluvu o pripojení Krymu k Rusku
a súvisiaci federálny ústavný zákon.

Miesto narodenia: Petrohrad
(bývalý Leningrad)

Dátum zara
denia na
zoznam

21.3.2014

V súčasnosti riaditeľ Zahraničnej
spravodajskej služby Ruskej federá
cie, k októbru 2016. Stály člen a ta
jomník Bezpečnostnej rady Ruskej
federácie.

27.

Alexander
Mihailovich
NOSATOV

(Александр
Михайлович
НОСАТОВ)

30.

Mikhail
Grigorievich
MALYSHEV

(Михаил
Григорьевич
МАЛЫШЕВ)

Dátum narodenia: 27.3.1963
Miesto narodenia: Sevastopol,
(Ukrajinská SSR)

Bývalý zástupca veliteľa čiernomor
skej flotily, kontraadmirál.

21.3.2014

Zodpovedný za velenie ruským si
lám pri okupácii ukrajinského
zvrchovaného územia.
V súčasnosti viceadmirál, zastupu
júci veliteľ ruskej Baltickej flotily.

Dátum narodenia: 10.10.1955
Miesto narodenia: Simferopol,
Krym

Predseda Krymskej volebnej komi
sie. Zodpovedný za vykonanie
krymského referenda. V rámci ru
ského systému je zodpovedný za
podpísanie výsledkov referenda.

21.3.2014

Predseda Sevastopolskej volebnej
komisie. Zodpovedný za vykonanie
krymského referenda. V rámci ru
ského systému je zodpovedný za
podpísanie výsledkov referenda.

21.3.2014

Bývalá poslankyňa Štátnej dumy.
Iniciátorka a spolunavrhovateľka ne
dávnych legislatívnych návrhov v Ru
sku, ktoré majú umožniť regiónom
iných krajín pripojiť sa k Rusku bez
toho, aby s tým najskôr súhlasili ús
tredné orgány týchto krajín.

21.3.2014

Mykhaylo
Hryhorovych
MALYSHEV

(Михайло
Григорович
МАЛИШЕВ)

31.

Valery Kirillovich
MEDVEDEV

(Валерий
Кириллович
МЕДВЕДЕВ)

Dátum narodenia: 21.8.1946
Miesto narodenia: Šmakovka,
Primorská oblasť

Valeriy Kyrylovych
MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович
МЕДВЕДЄВ)

33.

Elena Borisovna
MIZULINA (rodená
DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна
МИЗУЛИНА (rodená
ДМИТРИЕВА))

Dátum narodenia: 9.12.1954
Miesto narodenia: Bui, oblasť
Kostroma

Od septembra 2015 členka Federál
nej rady regiónu Omsk.
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35.

Oleg Yevgenyvich
BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич
БЕЛАВЕНЦЕВ)

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 15.9.1949
Miesto narodenia: Moskva

L 67/93

Odôvodnenie

Bývalý splnomocnený zástupca pre
zidenta Ruskej federácie v tzv.
„Krymskej federálnej oblasti“, ne
stály člen Ruskej bezpečnostnej
rady. Zodpovedný za zavedenie ús
tavných výsad ruskej hlavy štátu na
území anektovanej Krymskej auto
nómnej republiky.

Dátum zara
denia na
zoznam

29.4.2014

V súčasnosti splnomocnený zá
stupca prezidenta Ruskej federácie
pre Predkaukazskú federálnu oblasť.

37.

Sergei Ivanovich
MENYAILO

43.

Dátum narodenia: 22.8.1960

(Сергей Иванович
МЕНЯЙЛО)

Miesto narodenia: Alagir,
Severoosetská autonómna SSR,
RSFSR

German PROKOPIV

Dátum narodenia: 6.7.1993

(Герман ПРОКОПИВ)

Miesto narodenia: Praha, Česká
republika

Herman PROKOPIV
(Герман ПРОКОПIВ)

Valeriy Dmitrievich
BOLOTOV

(Валерий
Дмитриевич
БОЛОТОВ)

Dátum narodenia: 13.2.1970
Miesto narodenia: Stachanov,
Luhanská oblasť

Valeriy
Dmytrovych
BOLOTOV

(Валерій Дмитрович
БОЛОТОВ)

45.

Andriy
Yevhenovych
PURHIN

(Андрiй Євгенович
ПУРГIН)
Andrei Evgenevich
PURGIN

(Андрей Евгеньевич
Пургин)

29.4.2014

V súčasnosti splnomocnený zá
stupca prezidenta Ruskej federácie
pre Sibírsku federálnu oblasť. Člen
Bezpečnostnej rady Ruskej federá
cie.

Aktívny člen „luhanskej gardy“. Zú
častnil sa na obsadení budovy lu
hanského oblastného úradu Bezpeč
nostnej služby.

29.4.2014

Naďalej aktívny vojenský bojovník
LNR.

(alias Li Van Chol,
Ли Ван Чоль)

44.

Bývalý guvernér anektovaného
ukrajinského mesta Sevastopol.

Dátum narodenia: 26.1.1972
Miesto narodenia: Doneck

Jeden z vodcov separatistickej sku
piny „Juhovýchodná armáda“, ktorá
obsadila budovu Bezpečnostnej
služby v Luhanskej oblasti. Dôstoj
ník vo výslužbe. Pred obsadením
budovy mal on a jeho spoločníci
v držbe zbrane, ktoré boli podľa
všetkého dodané ilegálne z Ruska
a od miestnych zločineckých sku
pín.

29.4.2014

Aktívny účastník a organizátor se
paratistických aktivít, koordinátor
akcií „ruských turistov“ v Donecku.
Spoluzakladateľ „Donbaskej občian
skej iniciatívy za Eurázijskú úniu“.
Do 4. septembra 2015 podpredseda
„Ľudovej rady“ tzv. „Doneckej ľudo
vej republiky“; v súčasnosti „prvý
podpredseda Rady ministrov“.

29.4.2014
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47.

Sergey
Gennadevich
TSYPLAKOV

(Сергей
Геннадьевич
ЦЫПЛАКОВ)

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 1.5.1983
Miesto narodenia: Charcysk,
Donecká oblasť

14.3.2017

Odôvodnenie

Dátum zara
denia na
zoznam

Jeden z vodcov ideologickej radikál
nej organizácie Donbaských ľudo
vých milícií. Aktívne sa zúčastňoval
na obsadení viacerých štátnych bu
dov v Doneckej oblasti.

29.4.2014

Označený za člena Hlavného riadi
teľstva spravodajskej služby generál
neho štábu ozbrojených síl Ruskej
federácie (GRU). Bol zapojený do in
cidentov v Slovjansku. Líder ľudo
vého hnutia Novorossia. Bývalý „mi
nister obrany“ tzv. „Doneckej ľudo
vej republiky“.

29.4.2014

Serhiy
Hennadiyovych
TSYPLAKOV

(Сергій
Геннадійович
ЦИПЛАКОВ)

48.

Igor Vsevolodovich
GIRKIN

(Игорь
Всеволодович
ГИРКИН)

Dátum narodenia: 17.12.1970
Miesto narodenia: Moskva

(alias Igor
STRELKOV Ihor
STRIELKOV)

4. novembra 2016 zorganizoval
v Moskve Ruský pochod pre ru
ských nacionalistov, ktorí podpo
rujú separatistov na východnej
Ukrajine.
Naďalej aktívne podporuje separati
stické činnosti na východnej Ukra
jine. Jeden z organizátorov „Ru
ského pochodu“ v novembri 2016.

49.

Vyacheslav
Viktorovich
VOLODIN

(Вячеслав
Викторович
ВОЛОДИН)

50.

Vladimir
Anatolievich
SHAMANOV

Dátum narodenia: 4.2.1964
Miesto narodenia: Aleksejevka,
Saratovská oblasť

Vladimir
Nikolaevich PLIGIN
(Владимир
Николаевич
ПЛИГИН)

12.5.2014

V súčasnosti predseda Štátnej dumy
Ruskej federácie, a to od 5. októbra
2016.

Dátum narodenia: 15.2.1957
Miesto narodenia: Barnaul

(Владимир
Анатольевич
ШАМАНОВ)

51.

Bývalý prvý zástupca riaditeľa prezi
dentskej kancelárie Ruska. Zodpo
vedný za dohľad nad politickým za
členením anektovanej ukrajinskej
oblasti Krym do Ruskej federácie.

Bývalý veliteľ ruských vzdušných
síl, generálplukovník. Z dôvodu
svojho vysokého postavenia zodpo
vedá za nasadenie ruských vzduš
ných síl na Kryme.

12.5.2014

V súčasnosti predseda Výboru Štát
nej dumy Ruskej federácie pre
obranu.

Dátum narodenia: 19.5.1960
Miesto narodenia: Ignatovo,
Vologodská oblasť, ZSSR

Bývalý poslanec Štátnej dumy a bý
valý predseda ústavnoprávneho vý
boru Štátnej dumy. Zodpovedný za
pomoc pri prijímaní právnych pred
pisov o anexii Krymu a Sevastopolu
k Ruskej federácii.

12.5.2014
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52.

Petr Grigorievich
JAROSH

(Петр Григорьевич
ЯРОШ)

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 30.1.1971
Miesto narodenia: Skvorcovo,
Simferopolská oblasť, Krym

Petro Hryhorovych

L 67/95

Odôvodnenie

Dátum zara
denia na
zoznam

Bývalý riaditeľ Federálneho migrač
ného úradu pre Krym. Zodpovedný
za systematické a zrýchlené vydáva
nie ruských cestovných pasov oby
vateľom Krymu.

12.5.2014

Bývalý riaditeľ Federálneho migrač
ného úradu pre Sevastopol. Zodpo
vedný za systematické a zrýchlené
vydávanie ruských cestovných pasov
obyvateľom Sevastopola.

12.5.2014

YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович
ЯРОШ)

53.

Oleg Grigorievich
KOZYURA

(Олег Григорьевич
КОЗЮРА)

Dátum narodenia: 19.12.1962
Miesto narodenia: Zaporožie

Oleh Hryhorovych

V súčasnosti asistent zástupcu Mest
skej rady Sevastopola Michaila Ča
lyja.

KOZYURA

(Олег Григорович
КОЗЮРА)

55.

Igor Nikolaevich
BEZLER (prezývaný

tiež Bes (čert))

Dátum narodenia: 30.12.1965
Miesto narodenia: Simferopol,
Krym

(Игорь Николаевич
БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych
BEZLER

(Iгор Миколайович
БЕЗЛЕР)

56.

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич
КАКИДЗЯНОВ)
Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич
ХАКИМЗЯНОВ)
Ihor Yevhenovych
KHAKIMZIANOV
(KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович
ХАКIМЗЯНОВ
(КАКIДЗЯНОВ))

Dátum narodenia: 25.7.1980
Miesto narodenia: Makijvka
(Donecká oblasť)

Jeden z vodcov samozvaných milícií
v Horlivke. Prevzal kontrolu nad
bezpečnostnou službou v budove
ukrajinského úradu v Doneckej ob
lasti a potom obsadil okresný úrad
ministerstva vnútra v meste Hor
livka. Má kontakty s Igorom Strel
kovom/Girkinom, pod ktorého vel
ením sa podieľal na vražde ľudo
vého poslanca miestneho zastupiteľ
stva v Horlivke Volodymyra Rybaka.

12.5.2014

Jeden z vodcov ozbrojených síl sa
mozvanej „Doneckej ľudovej repub
liky“. Cieľom týchto síl je podľa Pu
šylina, jedného z vodcov „Doneckej
ľudovej republiky“, „chrániť ľud Do
neckej ľudovej republiky a územnú
celistvosť republiky“.

12.5.2014
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57.

Oleg TSARIOV,
Oleh
Anatoliyovych
TSAROV

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 2.6.1970
Miesto narodenia:
Dnepropetrovsk

(Олег Анатолійович
ЦАРЬОВ)
Oleg Anatolevich
TSARYOV

(Олег Анатольевич
ЦАPËВ)

58.

(Роман Викторович
ЛЯГИН)

Odôvodnenie

Bývalý člen rady, v tejto pozícii ve
rejne vyzval na vytvorenie tzv. „No
voruskej federatívnej republiky“ po
zostávajúcej z juhovýchodných
ukrajinských oblastí. Naďalej ak
tívne podporuje separatistické akcie
alebo politiky. Bývalý „predseda“
takzvaného „parlamentu Únie z ľu
dových republík“ („Parlament Novo
ruska“).

Dátum zara
denia na
zoznam

12.5.2014

Naďalej aktívne podporuje separati
stické akcie alebo politiky.

Roman Viktorovich Dátum narodenia: 30.5.1980
LYAGIN

14.3.2017

Bývalý vedúci ústrednej volebnej ko
misie „Doneckej ľudovej republiky“.
Aktívne organizoval referendum
o sebaurčení „Luhanskej ľudovej
republiky“, ktoré sa uskutočnilo
11. mája 2014. Bývalý „minister
práce a sociálnej politiky“.

12.5.2014

Dátum narodenia: 12.1.1981

Bývalý vedúci ústrednej volebnej ko
misie „Luhanskej ľudovej republiky“.
Aktívne organizoval referendum
o sebaurčení „Luhanskej ľudovej
republiky“, ktoré sa uskutočnilo
11. mája 2014.

12.5.2014

Dátum narodenia: 18.3.1980

Poslankyňa Štátnej dumy, zvolená
z protiprávne anektovanej Krymskej
autonómnej republiky.

12.5.2014

Miesto narodenia: Doneck,
Ukrajina

Roman
Viktorovych
LIAHIN

(Роман Вікторович
ЛЯГIН)

59.

Aleksandr
Sergeevich
MALYKHIN

Alexander
Sergeevich
MALYHIN

(Александр
Сергеевич
МАЛЫХИН)
Oleksandr
Serhiyovych
(Sergiyovych)
MALYKHIN

(Олександр
Сергiйович
МАЛИХIН)

60.

Natalia
Vladimirovna
POKLONSKAYA

(Наталья
Владимировна
ПОКЛОНСКАЯ)

Miesto narodenia: Michajlovka,
Vorošilovhradská oblasť,
Ukrajinská SSR alebo
Jevpatoria, Ukrajinská SSR

Bývalá prokurátorka tzv. „Krymskej
republiky“. Aktívne vykonávala ru
skú anexiu Krymu.
V súčasnosti prvá podpredsedníčka
Výboru Štátnej dumy Ruskej federá
cie pre bezpečnosť a boj proti ko
rupcii.

14.3.2017

Úradný vestník Európskej únie
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62.

Aleksandr Yurevich
BORODAI

(Александр
Юрьевич БОРОДАЙ)

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 25.7.1972
Miesto narodenia: Moskva

L 67/97

Odôvodnenie

Bývalý takzvaný „predseda vlády
Doneckej ľudovej republiky“, v tejto
pozícii zodpovedný za separatistické
„vládne“ činnosti takzvanej „vlády
Doneckej ľudovej republiky“ (napr.
8. júla 2014 vyhlásil, že „naša ar
máda vedie mimoriadnu operáciu
proti ukrajinským ‚fašistom‘“), signa
tár memoranda o porozumení týka
júceho sa „Novoruskej únie“. Naď
alej aktívne podporuje separatistické
akcie alebo politiky; vedie „zväz
donbaských dobrovoľníkov“.

Dátum zara
denia na
zoznam

12.7.2014

Aktívne sa zapájal do náboru a vý
cviku „dobrovoľníkov“ vysielaných
bojovať do Donbasu.

63.

Alexander
KHODAKOVSKY

Oleksandr
Serhiyovych

Dátum narodenia: 18.12.1972
Miesto narodenia: Doneck

KHODAKOVSKYY
(KHODAKOVSKYI)

(Олександр
Сергiйович

Bývalý tzv. „minister bezpečnosti
Doneckej ľudovej republiky“, v tejto
pozícii zodpovedný za separatistické
bezpečnostné činnosti tzv. „vlády
Doneckej ľudovej republiky“. Naď
alej aktívne podporuje separatistické
akcie alebo politiky.

12.7.2014

Bývalý tzv. „minister pre informácie
a masovú komunikáciu Doneckej
ľudovej republiky“. Člen tzv. „Ná
rodnej rady Doneckej ľudovej
republiky“. Zodpovedný za prosepa
ratistické propagandistické činnosti
tzv. „vlády Doneckej ľudovej repub
liky“.

12.7.2014

ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr
Sergeevich
KHODAKOVSKII

(Александр
Сергеевич
ХОДАКОВСКИЙ)

65.

Alexander
KHRYAKOV

Aleksandr
Vitalievich
KHRYAKOV

(Александр
Витальевич ХРЯКОВ)
Oleksandr
Vitaliyovych
KHRYAKOV

(Олександр
ВiTалiйович
ХРЯКОВ)

Dátum narodenia: 6.11.1958
Miesto narodenia: Doneck

Naďalej aktívne podporuje separati
stické akcie na východnej Ukrajine.
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66.

Marat Faatovich
BASHIROV

(Марат Фаатович
БАШИРОВ)

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 20.1.1964
Miesto narodenia: Iževsk,
Ruská federácia

14.3.2017

Odôvodnenie

Bývalý tzv. „predseda Rady minis
trov Luhanskej ľudovej republiky“,
potvrdený 8. júla 2014.

Vasyl
Oleksandrovych
NIKITIN

(Василь
Олександрович
Нікітін)

12.7.2014

Zodpovedný
za
separatistické
„vládne“ činnosti tzv. „vlády Luhan
skej ľudovej republiky“.
Naďalej financuje
štruktúry LNR.

67.

Dátum zara
denia na
zoznam

Dátum narodenia: 25.11.1971
Miesto narodenia: Šargun,
Uzbekistan

separatistické

Bývalý tzv. „podpredseda Rady mi
nistrov Luhanskej ľudovej repub
liky“ (pôvodne tzv. predseda vlády
Luhanskej ľudovej republiky a bývalý
hovorca „Juhovýchodnej armády“).

12.7.2014

Zodpovedný
za
separatistické
„vládne“ činnosti tzv. „vlády Donec
kej ľudovej republiky“.

Vasilii
Aleksandrovich
NIKITIN

Zodpovedný za vyhlásenie Juhový
chodnej armády, že ukrajinské pre
zidentské voľby sa v „Luhanskej ľu
dovej republike“ nemôžu uskutočniť
z dôvodu „nového“ štatútu tohto re
giónu.

(Василий
Александрович
НИКИТИН)

Naďalej aktívne podporuje separati
stické akcie alebo politiky.

68.

Aleksey
Vyacheslavovich
KARYAKIN

(Алексей
Вячеславович
КАРЯКИН)

Dátum narodenia: 7.4.1980
alebo 7. 4. 1979
Miesto narodenia: Stachanov
(Luhanská oblasť)

Igor PLOTNITSKY
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

(Игорь
Венедиктович
ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor)
Venedyktovych
PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович
ПЛОТНИЦЬКИЙ)

12.7.2014

Zodpovedný
za
separatistické
„vládne“ činnosti tzv. „Najvyššej
rady“, zodpovedný za požiadanie
Ruskej federácie o uznanie nezávi
slosti „Luhanskej ľudovej republiky“.

Oleksiy
Vyacheslavovych
KARYAKIN (Олексій
В'ячеславович
КАРЯКIН)

70.

Do 25. marca 2016 tzv. „predseda
Najvyššej rady Luhanskej ľudovej
republiky“. Bývalý člen tzv. „Ľudovej
rady Doneckej ľudovej republiky“.

Signatár memoranda o porozumení
o „Novoruskej únii“.

Dátum narodenia: 24.6.1964
alebo 25.6.1964 alebo
26.6.1964

Bývalý tzv. „minister obrany“ a v sú
časnosti tzv. „hlava“ „Luhanskej ľu
dovej republiky“.

Miesto narodenia: Luhansk
(možno v Kelmenci,
Černovická oblasť)

Zodpovedný
za
separatistické
„vládne“ činnosti tzv. „vlády Luhan
skej ľudovej republiky“.

12.7.2014

14.3.2017
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73.

Mikhail Efimovich
FRADKOV

(Михаил Ефимович
ФРАДКОВ)

77.

Boris
Vyacheslavovich
GRYZLOV

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 1.9.1950

Mikhail
Vladimirovich
DEGTYAREV

(Михаил
Владимирович
ДЕГТЯРËВ)

Odôvodnenie

Dátum zara
denia na
zoznam

Bývalý stály člen Bezpečnostnej
rady Ruskej federácie; bývalý riadi
teľ Zahraničnej spravodajskej služby
Ruskej federácie. Ako člen Bezpeč
nostnej rady, ktorá poskytuje pora
denstvo v oblasti národnej bezpeč
nosti a koordinuje ju, sa zapájal do
formovania politiky ruskej vlády,
ktorá ohrozuje územnú celistvosť,
zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25.7.2014

Bývalý stály člen Bezpečnostnej
rady Ruskej federácie. Ako člen Bez
pečnostnej rady, ktorá poskytuje po
radenstvo v oblasti národnej bez
pečnosti a koordinuje ju, sa zapájal
do formovania politiky ruskej vlády,
ktorá ohrozuje územnú celistvosť,
zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25.7.2014

Dátum narodenia: 10.7.1981

Poslanec Štátnej dumy.

25.7.2014

Miesto narodenia: Kujbyšev
(Samara)

Ako poslanec Dumy oznámil inau
guráciu „de facto ambasády“ neuz
nanej tzv. Doneckej ľudovej repub
liky v Moskve, prispieva k narúšaniu
alebo ohrozovaniu územnej celi
stvosti, zvrchovanosti a nezávislosti
Ukrajiny.

Miesto narodenia: Kurumoch,
Kujbyševská oblasť

Dátum narodenia: 15.12.1950
Miesto narodenia: Vladivostok

(Борис
Вячеславович
ГРЫЗЛОВ)

79.

L 67/99

V súčasnosti predseda výboru ruskej
Štátnej dumy pre telesnú výchovu,
šport a otázky mládeže.

L 67/100
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82.

Pavel Yurievich

Identifikačné údaje

GUBAREV

Dátum narodenia: 10.2.1983
(alebo 10.3.1983)

(Павел Юрьевич
ГУБАРЕВ)

Miesto narodenia:
Sievierodoneck

Pavlo Yuriyovich
GUBARIEV
(HUBARIEV)

(Павло Юрiйович
ГУБАРЄВ)

14.3.2017

Odôvodnenie

Jeden zo samozvaných vodcov tzv.
„Doneckej ľudovej republiky“. Žia
dal o zásah Ruska na východe Ukra
jiny vrátane nasadenia ruských síl
na udržiavanie mieru. Spolupraco
val s Igorom Strelkovom/Girkinom,
ktorý je zodpovedný za konanie,
ktorým sa narúša alebo ohrozuje
územná celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny. Gubarev bol
zodpovedný za verbovanie ľudí do
separatistických ozbrojených síl.

Dátum zara
denia na
zoznam

25.7.2014

Zodpovedný za prevzatie budovy
regionálnej vlády v Donecku proru
skými silami; sám sa vyhlásil za „ľu
dového gubernátora“.
Napriek tomu, že bol zadržaný za
ohrozovanie územnej celistvosti
Ukrajiny a neskôr prepustený, naď
alej zohráva významnú úlohu v akti
vitách separatistov, čím narúša
územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny.

83.

Ekaterina Yurievna
GUBAREVA

Dátum narodenia: 5.7.1983
alebo 10.3.1983

(Екатерина
Юрьевна ГУБАРЕВА)

Miesto narodenia: Kachovka
(Chersonská oblasť)

Kateryna Yuriyivna
GUBARIEVA
(HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна
ГУБАРЄВА)

Ako bývalá tzv. „ministerka zahra
ničných vecí“ bola zodpovedná za
obranu tzv. „Doneckej ľudovej
republiky“, čím narúšala územnú ce
listvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny. Tým, že prijala a vykonáva
túto funkciu, podporuje činnosť
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny. Naďalej aktívne podporuje
separatistické akcie a politiky.
Členka tzv. „Ľudovej rady Doneckej
ľudovej republiky“.

25.7.2014

14.3.2017
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84.

Identifikačné údaje

Fyodor Dmitrievich Dátum narodenia: 7.2.1960
BEREZIN

(Фëдор
Дмитриевич
БЕРЕЗИН)

Miesto narodenia: Doneck

Fedir Dmytrovych
BEREZIN

(Федiр Дмитрович
БЕРЕЗIН)

85.

Valery
Vladimirovich
KAUROV

Dátum narodenia: 2.4.1956
Miesto narodenia: Odesa

(Валерий
Владимирович
КАУРОВ)
Valeriy
Volodymyrovych
(Валерій
Володимирович
КАУРОВ)

Serhii
Anatoliyovych
ZDRILIUK

(Сергей
Анатольевич
ЗДРИЛЮК)
(Сергій
Анатолійович
ЗДРИЛЮК)

Odôvodnenie

Dátum zara
denia na
zoznam

Bývalý tzv. „námestník ministra
obrany“ tzv. „Doneckej ľudovej
republiky“. Spolupracuje s Igorom
Strelkovom/Girkinom, ktorý je zod
povedný za konanie, ktorým sa na
rúša alebo ohrozuje územná celi
stvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny. Tým, že prijal a vykonával
túto funkciu, Berezin podporuje čin
nosť a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny. Naďalej ak
tívne podporuje separatistické akcie
a politiky.

25.7.2014

Samozvaný „prezident“ tzv. Novoru
skej republiky, ktorý vyzval Rusko,
aby na Ukrajine nasadilo jednotky.
Tým, že prijal a vykonáva túto
funkciu, podporuje činnosť a poli
tiky, ktoré narúšajú územnú celi
stvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny.

25.7.2014

Naďalej aktívne podporuje separati
stické akcie a politiky.

KAUROV

86.

L 67/101

Dátum narodenia: 23.6.1972
(alebo 23.7.1972)
Miesto narodenia: Vinická
oblasť

Vysoký poradca Igora Strelkova/Gir
kina, ktorý je zodpovedný za kona
nie, ktorým sa narúša alebo ohro
zuje územná celistvosť, zvrchova
nosť a nezávislosť Ukrajiny. Tým, že
prijal a vykonáva túto funkciu, pod
poruje činnosť a politiky, ktoré na
rúšajú územnú celistvosť, zvrchova
nosť a nezávislosť Ukrajiny.
Naďalej aktívne podporuje separati
stické akcie a politiky.

25.7.2014
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89.

Oksana TCHIGRINA
Oksana
Aleksandrovna

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: možno
23.7.1981

CHIGRINA
(CHYHRYNA)

(Оксана
Александровна
ЧИГРИНА)

14.3.2017

Odôvodnenie

Hovorkyňa tzv. vlády tzv. „Luhan
skej ľudovej republiky“, ktorá vydala
vyhlásenia zdôvodňujúce okrem
iného zostrelenie ukrajinského vo
jenského lietadla, vzatie rukojemní
kov a bojové aktivity nelegálnych
ozbrojených skupín, ktoré majú za
následok narušenie územnej celi
stvosti, zvrchovanosti a jednoty
Ukrajiny.

Dátum zara
denia na
zoznam

30.7.2014

Naďalej aktívna zamestnankyňa tla
čového útvaru LNR.

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV

(Борис Алексеевич
ЛИТВИНОВ)

Dátum narodenia: 13.1.1954
Miesto narodenia: Dzeržinsk,
Donecká oblasť

Borys
Oleksiyovych
LYTVYNOV

(Борис Олексійович
ЛИТВИНОВ)

91.

Sergey Vadimovich
ABISOV

(Сергей Вадимович
АБИСОВ)

Bývalý člen tzv. „Ľudovej rady“ a bý
valý predseda tzv. „Najvyššej rady“
tzv. „Doneckej ľudovej republiky“,
ktorý pomáhal vytvárať politiky a or
ganizovať protiprávne „referendum“
vedúce k vyhláseniu tzv. „Doneckej
ľudovej republiky“, ktorým sa naru
šila územná celistvosť, zvrchovanosť
a jednota Ukrajiny.

30.7.2014

Naďalej aktívne podporuje separati
stické akcie a politiky.

Dátum narodenia: 27.11.1967
Miesto narodenia: Simferopol,
Krym

Sergiy (Serhiy)
Vadymovych
ABISOV

Prijatím svojho vymenovania za tzv.
„ministra vnútra Krymskej repub
liky“ ruským prezidentom (dekrét
č. 301) z 5. mája 2014 a svojou
činnosťou v tejto funkcii narúša
územnú celistvosť, zvrchovanosť
a jednotu Ukrajiny.

30.7.2014

Od 7. augusta 2014 nahradil Ale
xandra Borodaja vo funkcii tzv.
„predsedu vlády“ tzv. „Doneckej ľu
dovej republiky“. V súčasnosti je
hlavou „Doneckej ľudovej repub
liky“. Tým, že prijal a vykonáva túto
funkciu, podporuje činnosť a poli
tiky, ktoré narúšajú územnú celi
stvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny.

12.9.2014

(Сергій Вадимович
АБIСОВ)

96.

Alexander
Vladimirovich
ZAKHARCHENKO

(Александр
Владимирович
ЗАХАРЧЕНКО)
Oleksandr
Volodymyrovych
ZAKHARCHENKO

(Олександр
Володимирович
ЗАХАРЧЕНКО)

Dátum narodenia: 26.6.1976
Miesto narodenia: Doneck

14.3.2017

Úradný vestník Európskej únie

SK

97.

Dátum zara
denia na
zoznam

Meno

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Vladimir Petrovich
KONONOV (alias
„Tsar“)

Dátum narodenia: 14.10.1974

Od 14. augusta 2014 nahradil Igora
Strelkova/Girkina vo funkcii tzv.
„ministra obrany“ „Doneckej ľudovej
republiky“. Od apríla 2014 údajne
velí divízii separatistov v Donecku
a sľúbil, že vyrieši strategickú úlohu
odrazenia vojenskej agresie Ukra
jiny. Kononov preto podporoval čin
nosti a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny.

12.9.2014

Spojený s „donbaskými ľudovými
milíciami“. Okrem iného uviedol, že
budú pokračovať v boji vo zvyšku
krajiny. Rudenko preto podporoval
činnosti a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny. Člen tzv. „Ľu
dovej rady Doneckej ľudovej repub
liky“.

12.9.2014

Bývalý „minister štátnej bezpeč
nosti“ takzvanej „Doneckej ľudovej
republiky“. Spojený s Vladimirom
Anťufejevom, ktorý je zodpovedný
za separatistické „vládne“ aktivity
takzvanej „vlády Doneckej ľudovej
republiky“. Preto podporoval čin
nosti a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny. Naďalej ak
tívne podporuje separatistické akcie
alebo politiky. Vedie „zväz donba
ských dobrovoľníkov“.

12.9.2014

Miesto narodenia: Gorskij

(Владимир
Петровнч
КОНОНОВ)
Volodymyr
Petrovych
KONONOV

(Володимир
Петрович
КОНОНОВ)

98.

L 67/103

Miroslav
Vladimirovich
RUDENKO

Dátum narodenia: 21.1.1983
Miesto narodenia: Debalcevo

(Мирослав
Владимирович
РУДЕНКО)
Myroslav
Volodymyrovych
RUDENKO

(Мирослав
Володимирович
РУДЕНКО)

100.

Andrey Yurevich
PINCHUK

(Андрей Юрьевич
ПИНЧУК)
Andriy Yuriyovych
PINCHUK

(Андрій Юрійович
ПIНЧУК)

Možný dátum narodenia:
27.12.1977

L 67/104
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103.

Aleksandr
Akimovich
KARAMAN

(Александр
Акимович
КАРАМАН)

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 26.7.1956
Miesto narodenia: Cioburciu,
okres Slobozia (dnešná
Moldavská republika)

Alexandru
CARAMAN

105.

Mikhail
Sergeyevich
SHEREMET

Dátum narodenia 23.5.1971
Miesto narodenia: Džankoj

(Михаил Сергеевич
ШЕРЕМЕТ)

14.3.2017

Odôvodnenie

Dátum zara
denia na
zoznam

Bývalý tzv. „podpredseda vlády pre
sociálne záležitosti“ „Doneckej ľudo
vej republiky“. Spojený s Vladimirom
Anťufejevom, ktorý bol zodpovedný
za separatistické „vládne“ aktivity
tzv. „vlády Doneckej ľudovej repub
liky“. Preto podporoval činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny. Chránenec ruského pod
predsedu vlády Dmitrija Rogozina.
Vedúci „Úradu Rady ministrov“ tzv.
„Doneckej ľudovej republiky“.

12.9.2014

Poslanec Štátnej dumy, zvolený
z protiprávne anektovanej Krymskej
autonómnej republiky.

12.9.2014

Bývalý takzvaný „prvý podpredseda
vlády“ Krymu. Šeremet zohrával
kľúčovú úlohu pri organizácii a vy
konávaní referenda na Kryme o zjed
notení s Ruskom, ktoré sa konalo
16. marca. V čase konania referenda
Šeremet údajne na Kryme velil pro
moskovskej „domobrane“. Preto
podporoval činnosti a politiky, ktoré
narúšajú územnú celistvosť, zvrcho
vanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Mykhaylo
Serhiyovych
SHEREMET

(Михайло
Сергійович
ШЕРЕМЕТ)

18. septembra 2016 bol zvolený za
poslanca Dumy z protiprávne anek
tovaného Krymského polostrova.

110.

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

(Леонид Иванович
КАЛАШНИКОВ)

Dátum narodenia: 6.8.1960
Miesto narodenia: Stepnoj
Dvorec

Bývalý prvý podpredseda Výboru
Štátnej dumy pre zahraničné veci.
20. marca 2014 hlasoval za návrh
federálneho
ústavného
zákona
„o prijatí Krymskej republiky do Ru
skej federácie a vytvorení nových fe
derálnych celkov v rámci Ruskej fe
derácie – Krymskej republiky a me
sta s federálnym štatútom Sevasto
pol“.
V súčasnosti predseda výboru ruskej
Štátnej dumy pre záležitosti SNŠ,
eurázijskú integráciu a kontakty
s krajanmi.

12.9.2014

14.3.2017
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111.

Vladimir
Stepanovich
NIKITIN

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 5.4.1948
Miesto narodenia: Opočka

(Владимир
Степанович
НИКИТИН)

112.

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

(Олег
Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

115.

Nikolai
Vladimirovich
LEVICHEV

(Николай
Владимирович
ЛЕВИЧЕВ)

Dátum narodenia: 21.3.1964
Miesto narodenia: Rudny,
Kostanajský región, Kazašská
SSR

Dátum narodenia: 28.5.1953
Miesto narodenia: Puškin

L 67/105

Odôvodnenie

Dátum zara
denia na
zoznam

Bývalý poslanec Štátnej dumy a bý
valý prvý podpredseda Výboru Štát
nej dumy pre záležitosti SNŠ, eurá
zijskú integráciu a kontakty s kra
janmi. 20. marca 2014 hlasoval za
návrh federálneho ústavného zá
kona „o prijatí Krymskej republiky
do Ruskej federácie a vytvorení no
vých federálnych celkov v rámci Ru
skej federácie – Krymskej republiky
a mesta s federálnym štatútom Seva
stopol“.

12.9.2014

Bývalý poslanec Štátnej dumy a bý
valý prvý podpredseda Výboru Štát
nej dumy pre záležitosti SNŠ, eurá
zijskú integráciu a kontakty s kra
janmi. 20. marca 2014 hlasoval za
návrh federálneho ústavného zá
kona „o prijatí Krymskej republiky
do Ruskej federácie a vytvorení no
vých federálnych celkov v rámci Ru
skej federácie – Krymskej republiky
a mesta s federálnym štatútom Seva
stopol“.

12.9.2014

Bývalý poslanec Štátnej dumy. Bý
valý zástupca predsedu Štátnej
dumy. 20. marca 2014 hlasoval za
návrh federálneho ústavného zá
kona „o prijatí Krymskej republiky
do Ruskej federácie a vytvorení no
vých federálnych celkov v rámci Ru
skej federácie – Krymskej republiky
a mesta s federálnym štatútom Seva
stopol“.

12.9.2014

V súčasnosti člen Ústrednej volebnej
komisie.

L 67/106
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119.

Alexander
Mikhailovich
BABAKOV

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 8.2.1963
Miesto narodenia: Kišiňov

(Aлександр
Михайлович
БАБАКОВ)

14.3.2017

Odôvodnenie

Bývalý poslanec Štátnej dumy. Bý
valý poslanec Štátnej dumy, pred
seda výboru Štátnej dumy pre legi
slatívne ustanovenia týkajúce sa vý
voja vojensko-priemyselného kom
plexu Ruskej federácie. Je promi
nentným členom „Spojeného Ruska“
a podnikateľom s významnými in
vestíciami na Ukrajine a na Kryme.

Dátum zara
denia na
zoznam

12.9.2014

20. marca 2014 hlasoval za návrh
federálneho
ústavného
zákona
„o prijatí Krymskej republiky do Ru
skej federácie a vytvorení nových fe
derálnych celkov v rámci Ruskej fe
derácie – Krymskej republiky a me
sta s federálnym štatútom Sevasto
pol.“
V súčasnosti člen Federálnej rady
Ruskej federácie.

120.

Sergey Yurievich
KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич
КОЗЬЯКОВ)
Serhiy Yuriyovych
KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович
КОЗЬЯКОВ)

Dátum narodenia: 29.9.1982
alebo 23.9.1982

Ako bývalý „predseda Luhanskej ús
trednej volebnej komisie“ bol zod
povedný za organizovanie tzv. „vo
lieb“ 2. novembra 2014 v „Luhanskej
ľudovej republike“. Tieto „voľby“
boli v rozpore s ukrajinským prá
vom, a preto boli protiprávne. V ok
tóbri 2015 bol vymenovaný za tzv.
„ministra spravodlivosti“ „Luhanskej
ľudovej republiky“.
Prevzatím a vykonávaním týchto
funkcií a organizovaním protipráv
nych „volieb“ aktívne podporoval
činnosti a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju de
stabilizoval.

29.11.2014

14.3.2017
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121.

Oleg
Konstantinovich
AKIMOV (známy
tiež ako Oleh
AKIMOV)

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 15.9.1981
Miesto narodenia: Luhansk

(Олег
Константинович
АКИМОВ)
Oleh
Kostiantynovych
AKIMOV

(Олег
Костянтинович
АКIМОВ)

L 67/107

Odôvodnenie

Zástupca „Luhanského hospodár
skeho zväzu“ v „Národnej rade“ „Lu
hanskej ľudovej republiky“. Kandi
doval v tzv. „voľbách“ 2. novembra
2014 na post tzv. „hlavy“ „Luhan
skej ľudovej republiky“. Tieto
„voľby“ boli v rozpore s ukrajinským
právom, a preto boli protiprávne.
Od roku 2014 je „hlavou“ tzv. „fe
derácie odborových zväzov“ a čle
nom „Ľudovej rady“ „Luhanskej ľu
dovej republiky“.

Dátum zara
denia na
zoznam

29.11.2014

Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie a tým, že sa oficiálne zú
častnil na protiprávnych „voľbách“
ako kandidát, aktívne podporoval
činnosti a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju de
stabilizoval.
Aktívne podporuje činnosti a poli
tiky, ktoré narúšajú územnú celi
stvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny.

122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN alias

Larysa
AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPETYAN

alebo Larysa
AIRAPETYAN

(Лариса
Леонидовна
АЙРАПЕТЯН)
(Лариса Леонідівна
АЙРАПЕТЯН)

Dátum narodenia: 21.2.1970

Bývalá „ministerka zdravotníctva“
tzv. „Luhanskej ľudovej republiky“.
Kandidovala v tzv. „voľbách“ 2. no
vembra 2014 na post „hlavy“ tzv.
„Luhanskej ľudovej republiky“.
Tieto „voľby“ sú v rozpore s ukrajin
ským právom, a preto sú proti
právne.
Účasťou a vykonávaním tejto funk
cie a tým, že sa oficiálne zúčastnil
na protiprávnych „voľbách“ ako
kandidát, aktívne podporuje čin
nosti a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju de
stabilizuje.

29.11.2014

L 67/108
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123.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO alias
Yuriy
SIVOKONENKO,
Yury
SIVOKONENKO,
Yury

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 7.8.1957
Miesto narodenia: Stalino
(teraz Doneck)

SYVOKONENKO

(Юрий Викторович
СИВОКОНЕНКО)

14.3.2017

Odôvodnenie

Poslanec „parlamentu“ tzv. „Donec
kej ľudovej republiky“, predseda ve
rejného združenia Zväz veteránov
Donbaského berkutu a člen verej
ného hnutia Slobodný Donbas. Kan
didoval v tzv. „voľbách“ 2. novem
bra 2014 na post „hlavy“ tzv. „Do
neckej ľudovej republiky“. Tieto
voľby boli v rozpore s ukrajinským
právom, a preto boli protiprávne.

Dátum zara
denia na
zoznam

29.11.2014

Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie a tým, že sa oficiálne zú
častnil na protiprávnych „voľbách“
ako kandidát, aktívne podporoval
činnosti a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju de
stabilizoval.

124.

Aleksandr
Igorevich KOFMAN
(známy tiež ako
Oleksandr
KOFMAN)
(Александр
Игоревич КОФМАН)
(Олександр
Iгорович КОФМАН)

Dátum narodenia: 30.8.1977
Miesto narodenia: Makijvka
(Donecká oblasť)

Bývalý tzv. „minister zahraničných
vecí“ a tzv. „prvý podpredseda“ „par
lamentu“ „Doneckej ľudovej repub
liky“. Kandidoval v protiprávnych
„voľbách“ 2. novembra 2014 na
post tzv. „hlavy“ „Luhanskej ľudovej
republiky“. Tieto voľby boli v roz
pore s ukrajinským právom, a preto
boli protiprávne.
Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie a tým, že sa oficiálne zú
častnil na protiprávnych „voľbách“
ako kandidát, aktívne podporoval
činnosti a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju de
stabilizoval. Naďalej aktívne podpo
ruje separatistické akcie alebo poli
tiky.

29.11.2014

14.3.2017
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125.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

(Равиль Закариевич
ХАЛИКОВ)

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 23.2.1969
Miesto narodenia: Belozernoe,
Romodanovský rajón, ZSSR

KHALIKOV

(Равіль Закарійович
ХАЛIКОВ)

Dmitry
Aleksandrovich
SEMYONOV,

Dátum narodenia: 3.2.1963
Miesto narodenia: Moskva

Dmitrii
Aleksandrovich
(Дмитрий
Александрович
СЕМЕНОВ)

Oleg Evgenevich

Dátum narodenia: 29.8.1969

(Олег Евгеньевич
БУГРОВ)
Oleh Yevhenovych
(Олег Євгенович
БУГРОВ)

Lesya Mikhaylovna
(Леся Михайловна
ЛАПТЕВА)
Lesya Mykhaylivna
LAPTIEVA

(Леся Михайлівна
ЛАПТЄВА)

Bývalý „podpredseda vlády pre fi
nancie“ takzvanej „Luhanskej ľudo
vej republiky“.

29.11.2014

Bývalý „minister obrany“ tzv. „Lu
hanskej ľudovej republiky“.

29.11.2014

Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie aktívne podporoval činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

BUHROV

LAPTEVA

29.11.2014

Naďalej sa aktívne podieľa na finan
covaní separatistických štruktúr
LNR.

BUGROV

128.

Bývalý tzv. „prvý podpredseda
vlády“ a bývalý „generálny prokurá
tor“ „Doneckej ľudovej republiky“.

Dátum zara
denia na
zoznam

Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie aktívne podporoval činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

SEMENOV

127.

Odôvodnenie

Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie aktívne podporoval činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

Ravil Zakariyovych

126.

L 67/109

Dátum narodenia: 11.3.1976
Miesto narodenia: Džambul
(Kazachstan) v súčasnosti
známy ako Taraz

Bývalá „ministerka školstva, vedy,
kultúry a náboženstva“ tzv. „Luhan
skej ľudovej republiky“.
Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie aktívne podporovala čin
nosti a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju de
stabilizovala.

29.11.2014

L 67/110
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129.

Yevgeniy
Eduardovich
MIKHAYLOV

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 17.3.1963
Miesto narodenia: Archangelsk

(známy tiež ako
Yevhen
Eduardovych
MYCHAYLOV)

14.3.2017

Odôvodnenie

Bývalý tzv. „minister Rady minis
trov“ (vedúci úradu pre vládne zále
žitosti) „Doneckej ľudovej repub
liky“.

Dátum zara
denia na
zoznam

29.11.2014

Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie aktívne podporoval činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

(Евгений
Эдуардович
МИХАЙЛОВ)
(Євген Едуардович
МИХАЙЛОВ)

130.

Ihor
Vladymyrovych
KOSTENOK (známy
tiež ako Igor
Vladimirovich)
KOSTENOK

(Игорь
Владимирович
КОСТЕНОК)

131.

Yevgeniy
Vyacheslavovich
ORLOV (známy tiež
ako Yevhen
Vyacheslavovych
ORLOV)

Dátum narodenia: 15.3.1961
Miesto narodenia: Vodjanskoje,
Dobropiľský rajón, Donecká
oblasť
Водянское, Добропольский
район Донецкой области

Vladyslav
Mykolayovych
DEYNEGO alias
Vladislav
Nikolayevich
DEYNEGO

(Владислав
Миколайович
ДЕЙНЕГО)
(Владислав
Николаевич
ДЕЙНЕГО)

29.11.2014

Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie aktívne podporoval činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.
V súčasnosti osobný poradca pred
sedu vlády DNR.

Dátum narodenia: 10.5.1980
alebo 21.10.1983

Člen „Národnej rady“ tzv. „Doneckej
ľudovej republiky“.

Miesto narodenia: Snežnoje,
Donecká oblasť

Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie aktívne podporoval činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

г. Снежное, Донецкой области

(Евгений
Вячеславович
ОРЛОВ)

132.

Bývalý tzv. „minister školstva“ „Do
neckej ľudovej republiky“.

Dátum narodenia: 12.3.1964
Miesto narodenia: Romny,
Sumská oblasť
Ромны, Сумская область

„Podpredseda“ „Ľudovej rady“ tzv.
„Luhanskej ľudovej republiky“.
Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie aktívne podporoval činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

29.11.2014

29.11.2014

14.3.2017
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136.

Mikhail Sergeevich
TOLSTYKH alias
Givi

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 19.7.1980
Miesto narodenia: Ilovajsk

(Михаил Сергеевич
Mykhaylo
Serhiyovych
TOLSTYKH

BASURIN

Veliteľ „bataliónu Somali“, ozbroje
nej separatistickej skupiny zapojenej
do bojov na východe Ukrajiny.

Dátum zara
denia na
zoznam

16.2.2015

Naďalej je aktívnym vojenským vel
iteľom v tzv. „DNR“.

(Михайло
Сергійович
ТОЛСТИХ)

Eduard
Aleksandrovich

Odôvodnenie

V tejto funkcii aktívne podporoval
činnosti a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju de
stabilizoval.

ТОЛСТЫХ)

137.

L 67/111

Dátum narodenia: 27.6.1966
Miesto narodenia: Doneck

Hovorca ministerstva obrany tzv.
„Doneckej ľudovej republiky“.

16.2.2015

Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie aktívne podporoval činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

(Эдуард
Александрович
БАСУРИН)
Eduard
Oleksandrovych

Naďalej aktívne podporuje separati
stické aktivity na východe Ukrajiny.

BASURIN

(Едуард
Олександрович
БАСУРIН)

138.

Alexandr
Vasilievich SHUBIN

Dátum narodenia: 20.5.1972
alebo 30.5.1972

(Александр
Васильевич ШУБИН)

Miesto narodenia: Luhansk

Bývalý takzvaný „minister spravodli
vosti“ nezákonnej takzvanej „Luhan
skej ľudovej republiky“. Predseda
„ústrednej volebnej komisie“ takzva
nej „Luhanskej ľudovej republiky“
od októbra 2015.

16.2.2015

Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie aktívne podporoval činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.
V súčasnosti predseda tzv. „ústred
nej volebnej komisie“ takzvanej „Lu
hanskej ľudovej republiky“.

139.

Sergey
Anatolievich
LITVIN

(Сергей
Анатольевич
ЛИТВИН)
Serhiy
Anatoliyovych
LYTVYN

(Сергій
Анатолійович
ЛИТВИН)

Dátum narodenia: 2.7.1973
Miesto narodenia: Lisičansk,
Luhanská oblasť, ZSSR
Лисичанск УССР Луганской
области

Bývalý tzv. „podpredseda Rady mi
nistrov“ tzv. „Luhanskej ľudovej
republiky“.
Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie aktívne podporoval činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

16.2.2015
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140.

Sergey Yurevich
IGNATOV (známy
tiež ako
KUZOVLEV)
(Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ
(КУЗОВЛЕВ))

141.

Ekaterina
FILIPPOVA

(Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА)

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 7.1.1967
Miesto narodenia: Mičurinsk,
Tambovská oblasť
Мичуринск, Тамбовская
область

Dátum narodenia: 20.1.1988
Miesto narodenia:
Krasnoarmejsk

FILIPPOVA

(Катерина
Володимирівна
ФIЛIППОВА)

Aleksandr
Yurievich
TIMOFEEV

(Александр
Юрьевич
ТИМОФЕЕВ)
Oleksandr
Yuriyovych

Odôvodnenie

Tzv. hlavný veliteľ ľudových milícií
tzv. „Luhanskej ľudovej republiky“.

Dátum zara
denia na
zoznam

16.2.2015

Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie aktívne podporoval činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

Bývalá takzvaná „ministerka spravo
dlivosti“ takzvanej „Doneckej ľudo
vej republiky“.

16.2.2015

Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie aktívne podporovala čin
nosti a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju de
stabilizovala.

Kateryna
Volodymyrivna

142.

14.3.2017

V súčasnosti osobná asistentka Ale
xandra Vladimirovicha Zakhar
chenka.

Dátum narodenia: 15.5.1971
Miesto narodenia:
Nevinnomyssk, Stavropolský
kraj
Невинномысск,
Ставропольский край

Tzv. „minister financií a daní“ tzv.
„Doneckej ľudovej republiky“.

16.2.2015

Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie aktívne podporoval činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

TYMOFEYEV

(Олександр
Юрійович
ТИМОФЕЄВ)

143.

Evgeny
Vladimirovich
MANUILOV

(Евгений
Владимирович
МАНУЙЛОВ)
Yevhen
Volodymyrovych
MANUYLOV

(Євген
Володимирович
МАНУЙЛОВ)

Takzvaný „minister pre príjmy
a
dane“ takzvanej „Luhanskej ľudo
Miesto narodenia: Baranikovka,
vej republiky“.
Bielovodský rajón, Luhanská
Prevzatím a vykonávaním tejto
oblasť
funkcie aktívne podporoval činnosti
с. Бараниковка Беловодского
a politiky, ktoré narúšajú územnú
района Луганской области
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

Dátum narodenia: 5.1.1967

16.2.2015

14.3.2017
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144.

Viktor
Vyacheslavovich
YATSENKO

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 22.4.1985
Miesto narodenia: Cherson

L 67/113

Odôvodnenie

Tzv. „minister komunikácii“ tzv.
„Doneckej ľudovej republiky“.

Dátum zara
denia na
zoznam

16.2.2015

Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie aktívne podporoval činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

(Виктор
Вячеславович
ЯЦЕНКО)
Viktor
Viacheslavovych
YATSENKO

(Віктор
В'ячеславович
ЯЦЕНКО)

145.

Olga Igoreva
BESEDINA

(Ольга Игорева
БЕСЕДИНА)

Dátum narodenia: 10.12.1976
Miesto narodenia: Luhansk

BESEDINA

(Ольга Iгорівна
БЕСЕДIНА)

Zaur Raufovich
ISMAILOV

Dátum narodenia: 25.7.1978
(alebo 23.3.1975)

Tzv. „generálny prokurátor“ tzv. „Lu
hanskej ľudovej republiky“.

(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)

Miesto narodenia: Krasny Luč,
Vorošilovgrad, Luhanská oblasť

Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie aktívne podporoval činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizoval.

Dátum narodenia: 8.5.1956

Bývalý prvý námestník ministra
obrany (do 17. novembra 2015),
ktorý sa v tejto funkcii podieľal na
podpore nasadenia ruských jednot
iek na Ukrajine.

Zaur Raufovych
ISMAYILOV

(Заур Рауфович
IСМАЇЛОВ)

148.

Arkady
Viktorovich
BAKHIN

(Аркадий
Викторович БАХИН)

16.2.2015

Prevzatím a vykonávaním tejto
funkcie aktívne podporovala čin
nosti a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju de
stabilizovala.

Olha Ihorivna

146.

Bývalá tzv. „ministerka pre hospo
dársky rozvoj a obchod“ tzv. „Lu
hanskej ľudovej republiky“.

Miesto narodenia: Kaunas,
Litva

Podľa súčasného ruského minister
stva obrany sa z tejto funkcie pod
ieľa na formovaní a vykonávaní po
litiky ruskej vlády. Tieto politiky
ohrozujú
územnú
celistvosť,
zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.
V súčasnosti zamestnaný v Rosa
tome.

16.2.2015

16.2.2015
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150.

Iosif (Joseph)
Davydovich
KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич
КОБЗОН)

Identifikačné údaje

14.3.2017

Odôvodnenie

Dátum narodenia: 11.9.1937

Poslanec Štátnej dumy.

Miesto narodenia: Časov Jar,
Ukrajina

Navštívil takzvanú Doneckú ľudovú
republiku a počas svojej návštevy
predniesol vyhlásenia, ktorými pod
poril separatistov. Bol tiež vymeno
vaný za honorárneho konzula tzv.
„Doneckej ľudovej republiky“ v Ru
skej federácii.

Dátum zara
denia na
zoznam

16.2.2015

20. marca 2014 hlasoval za návrh
federálneho
ústavného
zákona
„o prijatí Krymskej republiky do Ru
skej federácie a vytvorení nových fe
derálnych celkov v rámci Ruskej fe
derácie – Krymskej republiky a me
sta s federálnym štatútom Sevasto
pol“.
V súčasnosti prvý podpredseda Vý
boru Štátnej dumy pre kultúru.

152.

Ruslan Ismailovich
BALBEK

(Руслан
Исмаилович
БАЛЬБЕК)

Dátum narodenia: 28.8.1977
Miesto narodenia: Bekabad,
Uzbecká SSR

Poslanec Štátnej dumy, zvolený
z protiprávne anektovanej Krymskej
autonómnej republiky.
Podpredseda Výboru Štátnej dumy
pre etnické otázky.
V roku 2014 bol Balbek vymeno
vaný za podpredsedu Rady minis
trov tzv. „Krymskej republiky“
a v tejto funkcii pracoval v záujme
integrácie protiprávne anektovaného
Krymského polostrovu do Ruskej
federácie, za čo mu bola udelená
medaila „Za obranu Krymskej
republiky“. Podporil anexiu Krymu
vo verejných vyhláseniach vrátane
svojho profilu na webovej stránke
strany Jednotné Rusko (Krymská
pobočka) a v novinovom článku
uverejnenom na webovej stránke
NTV 3. júla 2016.

9.11.2016

14.3.2017
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153.

Konstantin
Mikhailovich
BAKHAREV

(Константин
Михайлович
БАХАРЕВ)

154.

Dmitry
Anatolievich BELIK
(Дмитрий
Анатольевич
БЕЛИК)

L 67/115

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum narodenia: 20.10.1972

Poslanec Štátnej dumy, zvolený
z protiprávne anektovanej Krymskej
autonómnej republiky.

Miesto narodenia: Simferopol
Ukrajinská SSR

Dátum zara
denia na
zoznam

9.11.2016

Člen Výboru Dumy pre finančné
trhy.
V marci 2014 bol Bakharev vyme
novaný za podpredsedu štátnej rady
tzv. „Krymskej republiky“ a v auguste
2014 za prvého podpredsedu tohto
orgánu. Priznal svoju osobnú účasť
na udalostiach z roku 2014, ktoré
viedli k protiprávnej anexii Krymu
a Sevastopola, ktoré verejne podpo
ril, a to aj v rozhovore uverejne
nom na stránke gazetakrimea.ru
22. marca 2016 a na stránke cpravda.ru 23. augusta 2016. „Or
gánmi“ „Krymskej republiky“ bol
ocenený rádom „Za oddanosť
službe“.

Dátum narodenia: 17.10.1969
Miesto narodenia: Kular UstJanský okres, Jakutská
autonómna SSR

Poslanec Štátnej dumy, zvolený
z protiprávne anektovaného mesta
Sevastopola.
Člen Výboru Dumy pre daňové
otázky.
Ako člen mestskej správy Sevasto
pola vo februári – marci 2014 pod
poroval činnosti tzv. „ľudového sta
rostu“ Alexeja Čalija. Verejne priznal
svoju účasť na udalostiach z roku
2014, ktoré viedli k protiprávnej
anexii Krymu a Sevastopola, ktoré
verejne obhajoval, a to aj na svojej
osobnej webovej stránke a v rozho
vore, ktorý bol uverejnený 21. feb
ruára 2016 na stránke nation-news.
ru.
Za jeho účasť na procese anexie
Krymu mu bol udelený ruský štátny
rád druhého stupňa „Za služby vla
sti“.

9.11.2016
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155.

Andrei Dmitrievich
KOZENKO

(Андрей
Дмитриевич
КОЗЕНКО)

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 3.8.1981
Miesto narodenia: Simferopol
Ukrajinská SSR

14.3.2017

Odôvodnenie

Poslanec Štátnej dumy, zvolený
z protiprávne anektovanej Krymskej
autonómnej republiky.

Dátum zara
denia na
zoznam

9.11.2016

Člen Výboru Dumy pre finančné
trhy.
V marci 2014 bol Kozenko vyme
novaný za podpredsedu štátnej rady
tzv. „Krymskej republiky“. Verejne
priznal svoju účasť na udalostiach
z roku 2014, ktoré viedli k proti
právnej anexii Krymu a Sevastopola,
ktoré verejne obhajoval, a to aj
v rozhovore, ktorý bol uverejnený
12. marca 2016 na stránke gazeta
crimea.ru. Za jeho účasť na procese
anexie mu miestne „orgány“ udelili
medailu „Za obranu Krymskej
republiky“.

156.

Svetlana Borisovna
SAVCHENKO

(Светлана
Борисовна
САВЧЕНКО)

Dátum narodenia: 24.6.1965
Miesto narodenia: Belogorsk
Ukrajinská SSR

Poslankyňa Štátnej dumy, zvolená
z protiprávne anektovanej Krymskej
autonómnej republiky.
Členka Výboru Dumy pre kultúru.
Od roku 2012 bola členkou Najvyš
šej rady Krymskej autonómnej
republiky a od marca 2014 podpo
rovala začlenenie protiprávne anek
tovaného Krymu a Sevastopola do
Ruskej federácie. Savčenková bola
v septembri 2014 „zvolená“ do Štát
nej rady tzv. „Krymskej republiky“.
Obhajovala protiprávnu anexiu
Krymu a Sevastopola pri mnohých
príležitostiach vo verejných vyhláse
niach vrátane rozhovorov uverejne
ných na stránke c-pravda.ru 2. apríla
2016 a 20. augusta 2016. V roku
2014 jej bol udelený ruský štátny
rád druhého stupňa „Za služby vla
sti“ a v roku 2015 jej „orgány“
„Krymskej republiky“ udelili rád „Za
oddanosť službe“.

9.11.2016

14.3.2017
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157.

Pavel Valentinovich
SHPEROV

(Павел
Валентинович
ШПЕРОВ)

Identifikačné údaje

Dátum narodenia: 4.7.1971
Miesto narodenia: Simferopol
Ukrajinská SSR

L 67/117

Odôvodnenie

Poslanec Štátnej dumy, zvolený
z protiprávne anektovanej Krymskej
autonómnej republiky.

Dátum zara
denia na
zoznam

9.11.2016

Člen Výboru Štátnej dumy pre zále
žitosti SNŠ, eurázijskú integráciu
a kontakty s krajanmi.
Šperov bol v septembri 2014 zvo
lený do Štátnej rady tzv. „Krymskej
republiky“.
Verejne priznal, a to aj v rozhovore
uverejnenom na stránke ldpr-rk.ru
3. septembra 2016, svoju úlohu na
udalostiach v roku 2014, ktoré
viedli k protiprávnej anexii Krymu
a Sevastopola, a najmä svoju úlohu
pri organizovaní nezákonného refe
renda o protiprávnej anexii tohto
polostrova.

SUBJEKTY

Názov

10.

Takzvaná
„Donbaská ľudová
milícia“ „Нарoдное
oпoлчéние
Дoнбáсс“

Identifikačné údaje

Sociálne médiá:
http://vk.com/polkdonbassa
+ 38-099-445-63-78;
+ 38-063-688-60-01;
+ 38-067-145-14-99;
+ 38-094-912-96-60;
+ 38-062-213-26-60
E-mail: voenkom.dnr@mail.ru
mobilisation@novorossia.co
Dobrovoľní telefonisti
v Rusku:
+ 7 (926) 428-99-51
+ 7 (967) 171-27-09
alebo e-mail: novoross24@
mail.ru
Adresa: Doneck. Prospekt
Zasjadko 13

Odôvodnenie

Nezákonná separatistická ozbrojená
skupina zodpovedná za boj proti
ukrajinským vládnym silám na vý
chode Ukrajiny, čím ohrozuje stabi
litu alebo bezpečnosť Ukrajiny. Táto
ozbrojená skupina okrem iného zí
skala začiatkom apríla 2014 kon
trolu nad niekoľkými vládnymi bu
dovami na východe Ukrajiny, čím
narušila územnú celistvosť, zvrcho
vanosť a nezávislosť Ukrajiny. Je
spojená s Pavlom Gubarevom, ktorý
je zodpovedný za obsadenie budovy
regionálnej vlády v Donecku zo
strany proruských síl a ktorý sa vy
hlásil za „ľudového gubernátora“.

Dátum zara
denia na
zoznam

25.7.2014
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11.

Identifikačné údaje

„Batalión Východ“

Sociálne médiá:

„Батальон Восток“

http://vk.com/patriotic_forces_
of_donbas

14.3.2017

Odôvodnenie

Nezákonná separatistická ozbrojená
skupina, ktorá sa považuje za jednu
z najdôležitejších na východe Ukra
jiny. Zodpovedná za boj proti ukra
jinským vládnym silám na východe
Ukrajiny, čím ohrozuje stabilitu
alebo bezpečnosť Ukrajiny.

Dátum zara
denia na
zoznam

25.7.2014

Aktívne sa zapojila do vojenských
operácií, výsledkom ktorých bolo
obsadenie doneckého letiska.
Tvorí časť tzv. Prvého armádneho
zboru ozbrojených síl „Doneckej ľu
dovej republiky“.

21.

JOINT-STOCK
COMPANY
ALMAZ-ANTEY
AIR AND SPACE
DEFENCE
CORPORATION
Акционерное
общество „Концерн
воздушнокосмической
обороны „Алмаз –
Антей

ul. Vereiskaja 41, Moskva
121471, Rusko;
Webová stránka: almaz-antey.
ru;
emailová adresa: antey@almazantey.ru

Almaz-Antey je ruská štátna spoloč
nosť. Vyrába protilietadlové zbrane
vrátane rakiet zem – vzduch, ktoré
dodáva ruskej armáde. Ruské or
gány poskytujú ťažké zbrane separa
tistom na východe Ukrajiny, čím
prispievajú k destabilizácii Ukrajiny.
Separatisti tieto zbrane používajú aj
na zostrelenie lietadiel. Ako štátna
spoločnosť Almaz-Antey teda pri
spieva k destabilizácii Ukrajiny.

30.7.2014

Ozbrojená separatistická skupina,
ktorá aktívne podporuje činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizuje.

16.2.2015

(a.k.a. CONCERN
ALMAZ-ANTEY;
ALMAZ-ANTEY
CORP; a.k.a.
ALMAZ-ANTEY
DEFENSE
CORPORATION;
a.k.a. ALMAZANTEY JSC;
Концерн ВКО
„Алмаз – Антей;
)

30.

Batalión Sparta
Батальон „Спарта“

Keďže jej velí Arsenij PAVLOV, je
v spojení s touto osobou zaradenou
na zoznam.
Tvorí časť tzv. Prvého armádneho
zboru „Doneckej ľudovej republiky“.

14.3.2017
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31.

Batalión Somali
Батальон „Сомали“

Identifikačné údaje

L 67/119

Odôvodnenie

Ozbrojená separatistická skupina,
ktorá aktívne podporuje činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizuje.

Dátum zara
denia na
zoznam

16.2.2015

Keďže jej velí Michail TOLSTYCH
(prezývaný tiež Givi), je v spojení
s touto osobou zaradenou na zoz
nam.
Tvorí časť tzv. Prvého armádneho
zboru „Doneckej ľudovej republiky“.

33.

Brigáda Prízrak
Бригада „Призрак“

Ozbrojená separatistická skupina,
ktorá aktívne podporuje činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizuje.

16.2.2015

Tvorí časť tzv. Druhého armádneho
zboru „Luhanskej ľudovej repub
liky“.

35.

Batalión Kalmius
Батальон
„Кальмиус“

Ozbrojená separatistická skupina,
ktorá aktívne podporuje činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizuje.

16.2.2015

Tvorí časť tzv. Prvého armádneho
zboru „Doneckej ľudovej republiky“.

36.

Batalión Smrť
Батальон „Смерть“

Ozbrojená separatistická skupina,
ktorá aktívne podporuje činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizuje.
Tvorí časť tzv. Druhého armádneho
zboru „Luhanskej ľudovej repub
liky“.

16.2.2015
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37.

Verejné hnutie
„NOVOROSSIYA“
(NOVORASIJA –
NOVORUSKO)
Движение
Новороссия

Identifikačné údaje

14.3.2017

Odôvodnenie

Verejné hnutie „Novorasija“/„Novo
rusko“ bolo založené v novembri
2014 v Rusku a na jeho čele je ru
ský dôstojník Igor Strelkov/Girkin
(identifikovaný ako zamestnanec
hlavného spravodajského riaditeľ
stva generálneho štábu ozbrojených
síl Ruskej federácie – GRU).
Medzi jeho deklarované ciele patrí
poskytovať všetky druhy účinnej
pomoci pre Novorusko, a to aj po
mocou pre bojovú činnosť milícií
vo východnej Ukrajine, čím podpo
ruje činnosti, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny.
Spojené s osobou uvedenou na zoz
name za narúšanie územnej celi
stvosti Ukrajiny.

Dátum zara
denia na
zoznam

16.2.2015

