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SKLEP SVETA (SZVP) 2017/445
z dne 13. marca 2017
o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali
ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Sklep 2014/145/SZVP (1).

(2)

Svet je 15. septembra 2016 sprejel Sklep (SZVP) 2016/1671 (2), s katerim je ukrepe podaljšal za nadaljnjih šest
mesecev.

(3)

Zaradi nadaljnjega spodkopavanja oziroma ogrožanja ozemeljske nedotakljivosti, suverenosti in neodvisnosti
Ukrajine bi bilo treba Sklep 2014/145/SZVP podaljšati še za šest mesecev.

(4)

Svet je pregledal posamezne uvrstitve na seznam iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP. Navedeno prilogo bi bilo
treba spremeniti ter črtati vnosa za dve osebi.

(5)

Sklep 2014/145/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Sklep 2014/145/SZVP se spremeni:
1. v členu 6 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:
„Ta sklep se uporablja do 15. septembra 2017.“;
2. Priloga se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.
Člen 2
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 13. marca 2017
Za Svet
Predsednik
L. GRECH

(1) Sklep Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 78, 17.3.2014, str. 16).
(2) Sklep Sveta (SZVP) 2016/1671 z dne 15. septembra 2016 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi,
ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 249, 16.9.2016, str. 39).
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PRILOGA

I. Vnosa glede naslednjih oseb se črtata s seznama v Prilogi k Sklepu 2014/145/SZVP:
OSEBE

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV

II. Vnosi glede spodaj navedenih oseb in subjektov s seznama v Prilogi k Sklepu 2014/145/SZVP se nadomestijo
z naslednjimi vnosi:
OSEBE

Ime

2.

Vladimir
Andreevich
KONSTANTINOV

(Владимир
Андреевич
КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr
Andriyovych
KONSTANTINOV

(Володимир
Андрійович
КОНСТАНТIНОВ)

3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV

(Рустам
Ильмирович

Podatki o istovetnosti

Konstantinov je imel kot predsedu
Kraj rojstva: Vladimirovka (tudi joči Vrhovnemu svetu Avtonomne
republike Krim pomembno vlogo
Vladimirovca), območje
pri odločitvah „Vrhovnega sveta“
Slobozie, SSR Moldavija (zdaj
v zvezi z „referendumom“ proti oze
Republika Moldavija) ali
meljski nedotakljivosti Ukrajine in je
Bogomol, SSR Moldavija
pozival volivce, naj na referendumu
16. marca 2014 glasujejo za neod
visnost Krima. Bil je eden od sopod
pisnikov „pogodbe o pristopu Krima
k Ruski federaciji“ z dne 18. marca
2014.

Datum rojstva: 19.11.1956

Datum rojstva: 15. 8. 1976
Kraj rojstva: Ulan-Ude, ASSR
Burjatija (Ruska SFSR)

Rustam Ilmyrovych
TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович
ТЕМIРГАЛIЄВ)

Denis
Valentinovich
BEREZOVSKIY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСКИЙ)
Denys
Valentynovych
BEREZOVSKYY

(Денис
Валентинович
БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Datum
uvrstitve na
seznam

17.3.2014

Od 17. marca 2014 je „predsed
nik“„Državnega sveta“ t. i. „Repu
blike Krim“.

ТЕМИРГАЛИЕВ)

4.

Razlogi

Termigalijev je imel kot nekdanji
podpredsednik vlade Krima po
membno vlogo pri odločitvah „Vr
hovnega sveta“ o „referendumu“
proti ozemeljski nedotakljivosti
Ukrajine, ki je bil 16. marca 2014.
Dejavno je lobiral za vključitev
Krima v Rusko federacijo.

17.3.2014

11. junija 2014 je odstopil s polo
žaja „prvega podpredsednika vlade“
t. i. „Republike Krim“.
Datum rojstva: 15. 7. 1974
Kraj rojstva: Harkov, SSR
Ukrajina

Berezovskij je bil 1. marca 2014
imenovan za poveljnika ukrajinske
mornarice, vendar pa je potem za
prisegel krimskim oboroženim si
lam ter tako prelomil zaprisego
ukrajinski mornarici.
Imenovan je bil za namestnika po
veljnika črnomorske flote Ruske fe
deracije.

17.3.2014
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5.

Aleksei
Mikhailovich
CHALIY

(Алексей
Михайлович
Чалый)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 13. 6. 1961
Kraj rojstva: Moskva ali
Sevastopol

Oleksiy
Mykhaylovych
CHALYY

(Олексій
Михайлович
ЧАЛИЙ)

6.

Pyotr
Anatoliyovych
ZIMA

(Пётр Анатольевич
ЗИМА)
Petro
Anatoliyovych

Datum rojstva: 18.1.1970
Kraj rojstva: Artemivsk
(Артемовск) (preimenovano
nazaj v Bakhmut/Бахмут leta
2016), Doneško okrožje,
Ukrajina

ZYMA

(Петро
Анатолійович
ЗИМА)

8.

Sergey Pavlovych
TSEKOV

(Сергей Павлович
ЦЕКОВ)
Serhiy Pavlovych
TSEKOV

(Сергій Павлович
ЦЕКОВ)

Datum rojstva: 28.9.1953 ali
28.8.1953
Kraj rojstva: Simferopol

14.3.2017

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Čalij je 23. februarja 2014 na za
htevo javnosti postal „ljudski župan
Sevastopola“ in sprejel to „izvolitev“.
Dejavno se je zavzemal, naj Sevasto
pol postane ločena enota Ruske fe
deracije po referendumu 16. marca
2014. Bil je eden od sopodpisnikov
„pogodbe o pristopu Krima k Ruski
federaciji“18. marca 2014. Od 1. do
14. aprila 2014 je bil vršilec dolž
nosti „guvernerja“ Sevastopola, sicer
pa je nekdanji „izvoljeni“ predsednik
zakonodajne skupščine mesta Seva
stopol. Je član „zakonodajne skup
ščine“ mesta Sevastopol.

17.3.2014

„Predsednik vlade“ Aksjonov je
Zimo 3. marca 2014 imenoval za
novega vodjo krimske varnostne
službe (SBU), v kar je ta privolil. Ru
ski obveščevalni službi (FSB) je
predal pomembne informacije,
vključno s podatkovno zbirko. Te
informacije so zajemale podatke
o aktivistih na Trgu neodvisnosti in
zagovornikih človekovih pravic s
Krima. Imel je pomembno vlogo pri
preprečevanju ukrajinskim obla
stem, da bi nadzirale ozemlje Krima.
Nekdanji krimski uradniki SBU so
11. marca 2014 razglasili ustanovi
tev neodvisne varnostne službe
Krima.

17.3.2014

Kot podpredsednik krimske vrhovne
rade je skupaj s Sergejem Aksjono
vim sprožil nezakonito razpustitev
vlade Avtonomne republike Krim.
K temu je pritegnil Vladimira Kon
stantinova in mu grozil z razrešit
vijo. Javno je priznal, da so bili po
slanci s Krima pobudniki poziva ru
skim vojakom, naj prevzamejo vr
hovno rado Krima. Bil je eden prvih
krimskih voditeljev, ki se je javno
zavzel za priključitev Krima Rusiji.

17.3.2014

Član Zveznega sveta Ruske federa
cije iz t. i. „Republike Krim“.
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17.

Sergei
Vladimirovich
ZHELEZNYAK

(Сергей
Владимирович
ЖЕЛЕЗНЯК)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 30.7.1970
Kraj rojstva: Sankt Peterburg
(nekoč Leningrad)

L 67/91
Datum
uvrstitve na
seznam

Razlogi

Nekdanji podpredsednik
dume Ruske federacije.

državne

17.3.2014

Dejavno je podpiral napotitev ru
skih oboroženih sil v Ukrajino in
priključitev Krima. Osebno je vodil
demonstracije v podporo napotitve
ruskih oboroženih sil v Ukrajino.
Trenutno je podpredsednik odbora
državne dume Ruske federacije za
zunanje zadeve.

18.

Leonid
Eduardovich
SLUTSKI

Datum rojstva: 4.1.1968
Kraj rojstva: Moskva

(Леонид
Эдуардович
СЛУЦКИЙ)

Nekdanji predsednik odbora Skup
nosti neodvisnih držav (SND) v dr
žavni dumi Ruske federacije (član
stranke LDPR).

17.3.2014

Dejavno je podpiral napotitev ru
skih oboroženih sil v Ukrajino in
priključitev Krima.
Trenutno je predsednik odbora dr
žavne dume Ruske federacije za zu
nanje zadeve.

21.

Aleksandr
Viktorovich
GALKIN

(Александр
Викторович
ГАЛКИН)

Datum rojstva: 22.3.1958
Kraj rojstva: Ordžonikice,
ASSR Severna Osetija

Nekdanji poveljnik južnega voja
škega območja Rusije, katerega sile
so nameščene na Krimu; črnomor
ska flota spada pod Galkinovo po
veljstvo; velik del sil je na Krim pri
šel prek južnega vojaškega območja.
Sile južnega vojaškega območja so
nameščene na Krimu. Odgovoren je
za del ruske vojaške prisotnosti na
Krimu, ki spodkopava suverenost
Ukrajine in je krimskim oblastem
pomagala preprečevati javne de
monstracije proti prizadevanjem za
referendum in priključitev Rusiji.
Poleg tega pod nadzor tega območja
spada tudi črnomorska flota.
Trenutno je zaposlen v centralnem
aparatu ruskega Ministrstva za ob
rambo.

17.3.2014
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25.

Sergei Evgenevich
NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич
НАРЫШКИН)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 27.10.1954
Kraj rojstva: Sankt Peterburg
(nekoč Leningrad)

14.3.2017

Razlogi

Namestnik predsednika državne
dume. Javno podprl namestitev ru
skih sil v Ukrajini. Javno podprl
sporazum o ponovni rusko-krimski
združitvi in s tem povezano zvezno
ustavno pravo.

Datum
uvrstitve na
seznam

21.3.2014

Od oktobra 2016 je direktor zuna
nje obveščevalne službe Ruske fede
racije. Stalni član in sekretar Var
nostnega sveta Ruske federacije.

27.

Alexander
Mihailovich
NOSATOV

(Александр
Михайлович
НОСАТОВ)

30.

Mikhail
Grigorievich
MALYSHEV

Datum rojstva: 27.3.1963
Kraj rojstva: Sevastopol, SSR
Ukrajina

Nekdanji namestnik poveljnika čr
nomorske flote, kontraadmiral.

21.3.2014

Odgovoren je za poveljevanje ru
skim silam, ki so zasedle suvereno
ukrajinsko ozemlje.
Trenutno je viceadmiral, vršilec
dolžnosti poveljnika ruske baltske
flote.

Datum rojstva: 10.10.1955
Kraj rojstva: Simferopol, Krim

(Михаил
Григорьевич
МАЛЫШЕВ)

Vodja krimske volilne komisije. Od
govoren je za izvedbo referenduma
na Krimu. V skladu z ruskim siste
mom pristojen za podpis referen
dumskih rezultatov.

21.3.2014

Vodja sevastopolske volilne komi
sije. Odgovoren je za izvedbo refe
renduma na Krimu. V skladu z ru
skim sistemom pristojen za podpis
referendumskih rezultatov.

21.3.2014

Nekdanja namestnica predsednika
državne dume. Pobudnica in ena od
podpornikov nedavnih zakonodaj
nih predlogov v Rusiji, na podlagi
katerih bi se regije drugih držav
lahko pridružile Rusiji brez pred
hodne privolitve njihovih centralnih
organov.

21.3.2014

Mykhaylo
Hryhorovych
MALYSHEV

(Михайло
Григорович
МАЛИШЕВ)

31.

Valery Kirillovich
MEDVEDEV

(Валерий
Кириллович
МЕДВЕДЕВ)

Datum rojstva: 21.8.1946
Kraj rojstva: Šmakovka,
območje Primorskega

Valeriy Kyrylovych
MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович
МЕДВЕДЄВ)

33.

Elena Borisovna
MIZULINA (born
DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна
МИЗУЛИНА (born
ДМИТРИЕВА))

Datum rojstva: 9.12.1954
Kraj rojstva: Buj, območje
Kostrome

Od septembra 2015 je članica Zve
znega sveta območja Omska.
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35.

Oleg Yevgenyvich
BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич
БЕЛАВЕНЦЕВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 15.9.1949
Kraj rojstva: Moskva

L 67/93

Razlogi

Nekdanji pooblaščeni predstavnik
predsednika Ruske federacije v t. i.
Zveznem okrožju Krim, nestalni
član ruskega Varnostnega sveta. Od
govoren je za izvajanje ustavnih od
ločb voditelja ruske države na
ozemlju priključene Avtonomne re
publike Krim.

Datum
uvrstitve na
seznam

29.4.2014

Trenutno pooblaščeni predstavnik
predsednika Ruske federacije v Zvez
nem okrožju Severni Kavkaz.

37.

Sergei Ivanovich
MENYAILO

(Сергей Иванович
МЕНЯЙЛО)

43.

Datum rojstva: 22.8.1960
Kraj rojstva: Alagir, ASSR
Severna Osetija, RSFSR

German PROKOPIV

Datum rojstva: 6.7.1993

(Герман ПРОКОПИВ)

Kraj rojstva: Praga, Češka

Herman PROKOPIV
(Герман ПРОКОПIВ)

Valeriy Dmitrievich
BOLOTOV

(Валерий
Дмитриевич
БОЛОТОВ)

29.4.2014

Trenutno pooblaščeni predstavnik
predsednika Ruske federacije v Sibir
skem zveznem okrožju. Član Var
nostnega sveta Ruske federacije.

Dejaven član „Luganske garde“. So
deloval je pri zasedbi zgradbe regio
nalnega urada Varnostne službe
v Lugansku.

29.4.2014

Še vedno dejaven vojaški borec
„Ljudske republike Lugansk“.

(tudi Li Van Chol,
Ли Ван Чоль)

44.

Nekdanji guverner priključenega
ukrajinskega mesta Sevastopol.

Datum rojstva: 13.2.1970
Kraj rojstva: Stahanov, Lugansk

Valeriy
Dmytrovych
BOLOTOV

Eden od voditeljev separatistične
skupine „Vojska jugovzhoda“, ki je
zasedla prostore Varnostne službe
v območju Luganska. Upokojeni ofi
cir. Pred zasedbo stavbe je imel s so
delavci v lasti orožje, ki ga je očitno
nezakonito pridobil iz Rusije in od
lokalnih kriminalnih združb.

29.4.2014

Dejaven udeleženec in organizator
separatističnih dejavnosti, koordina
tor dejavnosti „ruskih turistov“ v Do
necku. Soustanovitelj „državljanske
pobude Donbas za Evroazijsko
unijo“. Do 4. septembra 2015
„predsednik“ „Ljudskega sveta Ljud
ske republike Doneck“, trenutno
„prvi namestnik predsednika Sveta
ministrov“.

29.4.2014

(Валерій Дмитрович
БОЛОТОВ)

45.

Andriy
Yevhenovych
PURHIN

(Андрiй Євгенович
ПУРГIН),
Andrei Evgenevich
PURGIN

(Андрей Евгеньевич
ПУРГИН)

Datum rojstva: 26.1.1972
Kraj rojstva: Doneck
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47.

Sergey
Gennadevich
TSYPLAKOV

(Сергей
Геннадьевич
ЦЫПЛАКОВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 1.5.1983
Kraj rojstva: Harcisk, Doneško
okrožje

14.3.2017

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Eden od voditeljev radikalne ideolo
ške organizacije Ljudska milica
Donbasa. Dejavno je sodeloval pri
zasedbi več državnih zgradb na ob
močju Donecka.

29.4.2014

Identificiran kot uslužbenec glav
nega obveščevalnega direktorata ge
neralštaba Oboroženih sil Ruske fe
deracije (GRU). Udeležen je bil pri
incidentih v Slovjansku. Vodja ljud
skega gibanja „Nova Rusija“. Nekda
nji „minister za obrambo“ t. i. „Ljud
ske republike Doneck“.

29.4.2014

Serhiy
Hennadiyovych
TSYPLAKOV

(Сергій
Геннадійович
ЦИПЛАКОВ)

48.

Igor Vsevolodovich
GIRKIN

Datum rojstva: 17.12.1970
Kraj rojstva: Moskva

(Игорь
Всеволодович
ГИРКИН)
(tudi Igor
STRELKOV Ihor
STRIELKOV)

4. novembra 2016 je v Moskvi or
ganiziral „ruski pohod“ za ruske na
cionaliste, ki podpirajo separatiste
v vzhodni Ukrajini.
Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti v vzhodni Ukrajini.
Eden od organizatorjev „ruskega po
hoda“ novembra 2016.

49.

Vyacheslav
Viktorovich
VOLODIN

(Вячеслав
Викторович
ВОЛОДИН)

50.

Vladimir
Anatolievich
SHAMANOV

Datum rojstva: 4.2.1964
Kraj rojstva: Aleksejevka,
območje Saratova

Vladimir
Nikolaevich PLIGIN
(Владимир
Николаевич
ПЛИГИН)

12.5.2014

Od 5. oktobra 2016 je predsednik
državne dume Ruske federacije.

Datum rojstva: 15.2.1957
Kraj rojstva: Barnaul

(Владимир
Анатольевич
ШАМАНОВ)

51.

Nekdanji prvi namestnik glavnega
tajnika urada ruskega predsednika.
Odgovoren je za nadzor nad politič
nim vključevanjem ukrajinskega ob
močja Krim v Rusko federacijo.

Nekdanji poveljnik ruskih letalskih
sil, generalpolkovnik. Na tem vod
stvenem položaju je odgovoren za
napotitev ruskih letalskih sil na
Krim.

12.5.2014

Trenutno je predsednik odbora dr
žavne dume Ruske federacije za ob
rambo.

Datum rojstva: 19.5.1960
Kraj rojstva: Ignatovo,
Vologodsko okrožje, ZSSR

Nekdanji poslanec državne dume in
nekdanji predsednik odbora dume
za ustavno pravo. Odgovoren je za
utiranje poti sprejetju zakonodaje
o priključitvi Krima in Sevastopola
Ruski federaciji.

12.5.2014
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52.

Petr Grigorievich
JAROSH

(Петр Григорьевич
ЯРОШ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 30.1.1971
Kraj rojstva: vas Skvorcovo,
območje Simferopola, Krim

Petro Hryhorovych

L 67/95

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Nekdanji vodja Zveznega urada za
migracije za Krim. Odgovoren je za
sistematično in pospešeno izdajanje
ruskih potnih listov prebivalcem
Krima.

12.5.2014

Nekdanji vodja Zveznega urada za
migracije za Sevastopol. Odgovoren
je za sistematično in pospešeno iz
dajanje ruskih potnih listov prebi
valcem Sevastopola.

12.5.2014

YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович
ЯРОШ)

53.

Oleg Grigorievich
KOZYURA

(Олег Григорьевич
КОЗЮРА)

Datum rojstva: 19.12.1962
Kraj rojstva: Zaporožje

Oleh Hryhorovych

Trenutno je pomočnik namestnika
predsednika mestnega sveta Sevasto
pola Mihaila Čalija.

KOZYURA

(Олег Григорович
КОЗЮРА)

55.

Igor Nikolaevich
BEZLER (tudi Bes

(hudič))

Datum rojstva: 30.12.1965
Kraj rojstva: Simferopol, Krim

(Игорь Николаевич
БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych
BEZLER

(Iгор Миколайович
БЕЗЛЕР)

56.

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич
КАКИДЗЯНОВ),
Igor Evegenevich
KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич
ХАКИМЗЯНОВ)
Ihor Yevhenovych
KHAKIMZIANOV
(KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович
ХАКIМЗЯНОВ
(КАКIДЗЯНОВ))

Datum rojstva: 25.7.1980
Kraj rojstva: Makijevka
(Doneško okrožje)

Eden od voditeljev samooklicane
milice iz Horlivke. Prevzel je nadzor
nad stavbo urada ukrajinske var
nostne službe v Doneškem okrožju,
zatem pa zasedel okrožni urad Mi
nistrstva za notranje zadeve v mestu
Horlivka. Povezan je z Igorjem
Strelkovim/Girkinom in je bil pod
njegovim
poveljstvom
vpleten
v umor namestnika predsednika
mestnega sveta Horlivke Volodimi
rja Ribaka.

12.5.2014

Eden od voditeljev oboroženih sil
samooklicane „Ljudske republike
Doneck“. Po navedbah enega od vo
diteljev „Ljudske republike Doneck“
Pušilina je cilj teh sil „zaščititi prebi
valce Ljudske republike Doneck in
njeno ozemeljsko nedotakljivost“.

12.5.2014
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57.

Oleg TSARIOV,
Oleh
Anatoliyovych

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 2.6.1970
Kraj rojstva: Dnjepropetrovsk

TSAROV

(Олег Анатолійович
ЦАРЬОВ),
Oleg Anatolevich
TSARYOV

(Олег Анатольевич
ЦАPËВ)

58.

(Роман Викторович
ЛЯГИН)

12.5.2014

12.5.2014

Datum rojstva: 12.1.1981

Nekdanji vodja centralne volilne ko
misije „Ljudske republike Doneck“.
Dejavno sodeloval pri organizaciji
referenduma 11. maja 2014, na ka
terem naj bi potrdili samorazglasitev
„Ljudske republike Lugansk“.

12.5.2014

Datum rojstva: 18.3.1980

Poslanka državne dume, izvoljena
na ozemlju nezakonito priključene
Avtonomne republike Krim.

12.5.2014

Kraj rojstva: Doneck, Ukrajina

LIAHIN

(Роман Вікторович
ЛЯГIН)

Aleksandr
Sergeevich
MALYKHIN,

Nekdanji član rade; v tej funkciji je
javno pozival k ustanovitvi t. i.
„Zvezne republike Nova Rusija“, se
stavljene iz jugovzhodnih ukrajin
skih regij. Še vedno dejavno podpira
separatistične dejavnosti oziroma
politike. Nekdanji „predsednik“ t. i.
„parlamenta Unije Ljudske repu
blike“ („parlament Nove Rusije“).

Datum
uvrstitve na
seznam

Nekdanji vodja centralne volilne ko
misije „Ljudske republike Doneck“.
Dejavno sodeloval pri organizaciji
referenduma 11. maja 2014, na ka
terem naj bi potrdili samorazglasitev
„Ljudske republike Doneck“. Nekda
nji „minister za delo in socialne za
deve“.

Roman
Viktorovych

59.

Razlogi

Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti oziroma politike.

Roman Viktorovich Datum rojstva: 30.5.1980
LYAGIN

14.3.2017

Alexander
Sergeevich
MALYHIN

(Александр
Сергеевич
МАЛЫХИН)
Oleksandr
Serhiyovych
(Sergiyovych)
MALYKHIN

(Олександр
Сергiйович
МАЛИХIН)

60.

Natalia
Vladimirovna
POKLONSKAYA

(Наталья
Владимировна
ПОКЛОНСКАЯ)

Kraj rojstva: Mihajlovka,
območje Vorošilovgrada, SSR
Ukrajina, ali Evpatorija, SSR
Ukrajina

Nekdanja tožilka t. i. „Republike
Krim“. Dejavno je sodelovala pri
priključitvi Krima Rusiji.
Trenutno prva podpredsednica od
bora državne dume Ruske federacije
za varnost in boj proti korupciji.

14.3.2017
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62.

Aleksandr Yurevich
BORODAI

(Александр
Юрьевич БОРОДАЙ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 25.7.1972
Kraj rojstva: Moskva

L 67/97

Razlogi

Nekdanji t. i. „predsednik vlade
Ljudske republike Doneck“; v tej
funkciji je bil odgovoren za separati
stične „vladne“ dejavnosti t. i. „vlade
Ljudske republike Doneck“ (8. julija
2014 je na primer izjavil, da „naša
vojska izvaja posebno operacijo
proti ukrajinskim ‚fašistom‘“); pod
pisnik memoranduma o soglasju
o „novoruski uniji“. Še vedno de
javno podpira separatistične dejav
nosti in politike; vodi „zvezo donba
ških prostovoljcev“.

Datum
uvrstitve na
seznam

12.7.2014

Dejavno vključen v novačenje in
usposabljanje „prostovoljcev“, ki jih
pošljejo v boj v Donbas.

63.

Alexander
KHODAKOVSKY,

Datum rojstva: 18.12.1972
Kraj rojstva: Doneck

Oleksandr
Serhiyovych
KHODAKOVSKYY
(KHODAKOVSKYI)

(Олександр
Сергiйович

Nekdanji t. i. „minister za varnost
Ljudske republike Doneck“; v tej
funkciji je bil odgovoren za separati
stične varnostne dejavnosti t. i.
„vlade Ljudske republike Doneck“.
Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti oziroma politike.

12.7.2014

Nekdanji t. i. „minister za obvešča
nje in množično komunikacijo“
„Ljudske republike Doneck“. Tre
nutno član t. i. „Ljudskega sveta“
„Ljudske republike Doneck“. Odgo
voren je za proseparatistične propa
gandne dejavnosti t. i. „vlade“ „Ljud
ske republike Doneck“.

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)

Datum rojstva: 6.11.1958
Kraj rojstva: Doneck

Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti v vzhodni Ukrajini.
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66.

Marat Faatovich
BASHIROV

(Марат Фаатович
БАШИРОВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 20.1.1964
Kraj rojstva: Iževsk, Ruska
federacija

14.3.2017

Razlogi

Nekdanji t. i. „predsednik Sveta mi
nistrov Ljudske republike Lugansk“,
potrjen 8. julija 2014.

Datum
uvrstitve na
seznam

12.7.2014

Odgovoren je za separatistične
„vladne“ dejavnosti t. i. „vlade Ljud
ske republike Lugansk“.
Še vedno izvaja dejavnosti financira
nja separatističnih struktur Ljudske
republike Lugansk.

67.

Vasyl
Oleksandrovych
NIKITIN

(Василь
Олександрович
Нікітін),

Datum rojstva: 25.11.1971
Kraj rojstva: Šargun,
Uzbekistan

Nekdanji t. i. „podpredsednik Sveta
ministrov Ljudske republike Lu
gansk“ (prej t. i. „predsednik vlade
Ljudske republike Lugansk“ in ne
kdanji tiskovni predstavnik „vojske
jugovzhoda“).

12.7.2014

Odgovoren je za separatistične
„vladne“ dejavnosti t. i. „vlade Ljud
ske republike Lugansk“.

Vasilii
Aleksandrovich
NIKITIN

Odgovoren je za izjavo v imenu
„vojske jugovzhoda“, da ukrajinske
predsedniške volitve v „Ljudski re
publiki Lugansk“ zaradi „novega“
statusa regije niso izvedljive.

(Василий
Александрович
НИКИТИН)

Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti oziroma politike.

68.

Aleksey
Vyacheslavovich
KARYAKIN

(Алексей
Вячеславович
КАРЯКИН)

Datum rojstva: 7.4.1980 ali
7.4.1979
Kraj rojstva: Stahanov,
Lugansko okrožje

Igor PLOTNITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

(Игорь
Венедиктович
ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor)
Venedyktovych
PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович
ПЛОТНИЦЬКИЙ)

12.7.2014

Odgovoren je za separatistične
„vladne“ dejavnosti „Vrhovnega
sveta“; Rusko federacijo je pozval,
naj prizna neodvisnost „Ljudske re
publike Lugansk“.

Oleksiy
Vyacheslavovych
KARYAKIN (Олексій
В'ячеславович
КАРЯКIН)

70.

Do 25. marca 2016 t. i. „predsednik
Vrhovnega sveta Ljudske republike
Lugansk“. Nekdanji član t. i. „Ljud
skega sveta Ljudske republike Lu
gansk“.

Podpisnik memoranduma o soglasju
o „novi ruski uniji“.

Datum rojstva: 24.6.1964 ali
25.6.1964 ali 26.6.1964
Kraj rojstva: Lugansk (morda
v Kelmenciju, Černivško
okrožje)

Nekdanji t. i. „minister za obrambo“
in sedanji t. i. „voditelj“„Ljudske re
publike Lugansk“.
Odgovoren je za separatistične
„vladne“ dejavnosti t. i. „vlade Ljud
ske republike Lugansk“.

12.7.2014

14.3.2017
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73.

Mikhail Efimovich
FRADKOV

(Михаил Ефимович
ФРАДКОВ)

77.

Boris
Vyacheslavovich
GRYZLOV

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 1.9.1950

Mikhail
Vladimirovich
DEGTYAREV

(Михаил
Владимирович
ДЕГТЯРËВ)

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Nekdanji stalni član Varnostnega
sveta Ruske federacije; nekdanji di
rektor zunanje obveščevalne službe
Ruske federacije. Kot član Varnost
nega sveta, ki ima svetovalno in us
klajevalno vlogo pri nacionalni var
nosti, sodeluje pri oblikovanju poli
tike ruske vlade, ki ogroža ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine.

25.7.2014

Nekdanji stalni član Varnostnega
sveta Ruske federacije; Kot član Var
nostnega sveta, ki ima svetovalno in
usklajevalno vlogo pri nacionalni
varnosti, sodeluje pri oblikovanju
politike ruske vlade, ki ogroža oze
meljsko nedotakljivost, suverenost
in neodvisnost Ukrajine.

25.7.2014

Datum rojstva: 10.7.1981

Poslanec državne dume.

25.7.2014

Kraj rojstva: Kraj rojstva:
Kujbišev (Samara)

V funkciji poslanca dume je razglasil
odprtje „de facto veleposlaništva“
nepriznane, t. i. „Donecke ljudske
republike“ v Moskvi; s svojimi deja
nji prispeva k spodkopavanju in
ogrožanju ozemeljske nedotakljivo
sti, suverenosti in neodvisnosti
Ukrajine.

Kraj rojstva: Kurumoč,
območje Kujbiševa

Datum rojstva: 15.12.1950
Kraj rojstva: Vladivostok

(Борис
Вячеславович
ГРЫЗЛОВ)

79.

L 67/99

Trenutno je predsednik odbora ru
ske državne dume za telesno
vzgojo, šport in mladinske zadeve.
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82.

Pavel Yurievich
GUBAREV

(Павел Юрьевич
ГУБАРЕВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 10.2.1983 (ali
10.3.1983)
Kraj rojstva: Sjevjerodoneck

Pavlo Yuriyovich
GUBARIEV
(HUBARIEV)

(Павло Юрiйович
ГУБАРЄВ)

14.3.2017

Razlogi

Eden od samooklicanih voditeljev
„Ljudske republike Doneck“. Pozival
je
k
ruskemu
posredovanju
v vzhodni Ukrajini, tudi z namestit
vijo ruskih mirovnih sil. Bil je pove
zan z Igorjem Strelkovom/Girki
nom, ki je odgovoren za dejavnosti,
ki spodkopavajo ali ogrožajo oze
meljsko nedotakljivost, suverenost
in neodvisnost Ukrajine. Gubarev je
bil odgovoren za novačenje ljudi
v oborožene sile separatistov.

Datum
uvrstitve na
seznam

25.7.2014

Odgovoren je za zavzetje poslopja
regionalne vlade v Donecku s strani
proruskih sil; oklical se je za „ljud
skega guvernerja“.
Kljub temu, da mu je bila zaradi
ogrožanja ozemeljske nedotakljivo
sti Ukrajine odvzeta prostost in je
bil nato izpuščen, je imel še naprej
pomembno vlogo pri separatističnih
dejavnostih ter je tako spodkopaval
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine.

83.

Ekaterina Yurievna
GUBAREVA

(Екатерина
Юрьевна
ГУБАРЕВА),
Kateryna Yuriyivna
GUBARIEVA
(HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна
ГУБАРЄВА)

Datum rojstva: 5.7.1983 ali
10.3.1983
Kraj rojstva: Kahovka,
Heršovsko okrožje

Kot nekdanja t. i. „ministrica za zu
nanje zadeve“ je bila odgovorna za
obrambo t. i. „Ljudske republike
Doneck“, s čimer je spodkopavala
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine. S pre
vzemom in izvajanjem te funkcije
torej podpira dejavnosti in politike,
ki spodkopavajo ozemeljsko nedo
takljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine. Še vedno dejavno podpira
separatistične dejavnosti in politike.
Je članica t. i. Ljudskega sveta „Ljud
ske republike Doneck“.

25.7.2014

14.3.2017
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84.

Podatki o istovetnosti

Fyodor Dmitrievich Datum rojstva: 7.2.1960
BEREZIN

(Фëдор
Дмитриевич
БЕРЕЗИН),

Kraj rojstva: Doneck

Fedir Dmytrovych
BEREZIN

(Федiр Дмитрович
БЕРЕЗIН)

85.

Valery
Vladimirovich
KAUROV

Datum rojstva: 2.4.1956
Kraj rojstva: Odesa

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

Serhii
Anatoliyovych
ZDRILIUK

(Сергей
Анатольевич
ЗДРИЛЮК)
(Сергій
Анатолійович
ЗДРИЛЮК)

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Nekdanji t. i. „namestnik ministra za
obrambo“ t. i. „Ljudske republike
Doneck“. Povezan je z Igorjem Strel
kovom/Girkinom, ki je odgovoren
za dejavnosti, ki spodkopavajo ali
ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost,
suverenost in neodvisnost Ukrajine.
Berezin s prevzemom in izvajanjem
te funkcije podpira dejavnosti in po
litike, ki spodkopavajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine. Še vedno dejavno
podpira separatistične dejavnosti in
politike.

25.7.2014

Samooklicani „predsednik“ t. i. „Re
publike Novorusije“, ki je pozval
Rusijo, naj pošlje vojake v Ukrajino.
S prevzemom in izvajanjem te funk
cije tako podpira dejavnosti in poli
tike, ki spodkopavajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine.

25.7.2014

Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti in politike.

KAUROV

86.

L 67/101

Datum rojstva: 23.6.1972 (ali
23.7.1972)
Kraj rojstva: območje Vinice

Visoki svetovalec Igorja Strelkova/
Girkina, ki je odgovoren za dejavno
sti, ki spodkopavajo ali ogrožajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine. Zdri
liuk s prevzemom in izvajanjem te
funkcije tako podpira dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine.
Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti in politike.

25.7.2014
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89.

Oksana
TCHIGRINA,

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: morda
23.7.1981

Oksana
Aleksandrovna
CHIGRINA
(CHYHRYNA)

(Оксана
Александровна
ЧИГРИНА)

14.3.2017

Razlogi

Predstavnica za stike z javnostjo t. i.
„vlade“ t. i. „Ljudske republike Lu
gansk“, ki je dajala izjave, s katerimi
je med drugim upravičevala sestreli
tev ukrajinskega vojaškega letala, za
jetje talcev in bojne aktivnosti neza
konitih oboroženih skupin, s čimer
je spodkopavala ozemeljsko nedo
takljivost, suverenost in enotnost
Ukrajine.

Datum
uvrstitve na
seznam

30.7.2014

Še naprej je dejavno zaposlena v ti
skovnem uradu Ljudske republike
Lugansk.

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV

(Борис Алексеевич
ЛИТВИНОВ)

Datum rojstva: 13.1.1954
Kraj rojstva: Dzeržinsk
(Doneška regija)

Borys
Oleksiyovych
LYTVYNOV

(Борис Олексійович
ЛИТВИНОВ)

Nekdanji član t. i. „Ljudskega sveta“
in nekdanji predsednik t. i. „Vrhov
nega sveta“ t. i. „Ljudske republike
Doneck“, ki je sodeloval pri obliko
vanju politik in organizaciji nezako
nitega „referenduma“, ki je bil pod
laga za razglasitev t. i. „Ljudske re
publike Doneck“, ki je predstavljala
kršitev ozemeljske nedotakljivosti,
suverenosti in enotnosti Ukrajine.

30.7.2014

Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti in politike.

91.

Sergey Vadimovich
ABISOV

(Сергей Вадимович
АБИСОВ)

Datum rojstva: 27.11.1967
Kraj rojstva: Simferopol, Krim

Sergiy (Serhiy)
Vadymovych
ABISOV

(Сергій Вадимович
АБIСОВ)

96.

Alexander
Vladimirovich
ZAKHARCHENKO

(Александр
Владимирович
ЗАХАРЧЕНКО)
Oleksandr
Volodymyrovych
ZAKHARCHENKO

(Олександр
Володимирович
ЗАХАРЧЕНКО)

Datum rojstva: 26.6.1976
Kraj rojstva: Doneck

Njegovo sprejetje imenovanja za t. i.
„ministra za notranje zadeve Repu
blike Krim“ (na to mesto ga je 5.
maja 2014 z odlokom št. 301 ime
noval predsednik Rusije) in njegovo
delovanje v tej funkciji spodkopava
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in enotnost Ukrajine.

30.7.2014

S 7. avgustom 2014 je nadomestil
Aleksandra Borodaja kot t. i. „pred
sednika vlade“ „Ljudske republike
Doneck“. Trenutno je t. i. „voditelj“
„Ljudske republike Doneck“. Zakar
čenko s prevzemom in izvajanjem
te funkcije podpira dejavnosti in po
litike, ki spodkopavajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine.

12.9.2014

14.3.2017
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97.

Vladimir Petrovich
KONONOV (tudi
„Car“)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 14.10.1974
Kraj rojstva: Gorski

(Владимир
Петровнч
КОНОНОВ)
Volodymyr
Petrovych
KONONOV

(Володимир
Петрович
КОНОНОВ)

98.

Miroslav
Vladimirovich
RUDENKO

Datum rojstva: 21.1.1983
Kraj rojstva: Debalčevo

(Мирослав
Владимирович
РУДЕНКО)
Myroslav
Volodymyrovych
RUDENKO

L 67/103

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

S 14. avgustom 2014 je nadomestil
Igorja Strelkova/Girkina kot t. i.
„minister za obrambo“ „Ljudske re
publike Doneck“. Od aprila 2014
domnevno poveljuje enoti separati
stičnih borcev v Donecku, pri čemer
je obljubil, da bo izpeljal strateško
nalogo odvrnitve vojaške agresije
Ukrajine. S tem Kononov podpira
ukrepe in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine.

12.9.2014

Povezan je z „ljudsko milico v Don
basu“. Med drugim je izjavil, da se
bodo še naprej borili tudi v preosta
lih delih države. Rudenko tako pod
pira dejavnosti in politike, ki spod
kopavajo ozemeljsko nedotakljivost,
suverenost in neodvisnost Ukrajine.
Je član t. i. „Ljudskega sveta Ljudske
republike Doneck“.

12.9.2014

Nekdanji „minister za državno var
nost“ t. i. „Ljudske republike Do
neck“. Povezan je z Vladimirjem
Antjufejevom, ki je odgovoren za
separatistične „vladne“ dejavnosti
t. i. „vlade Ljudske republike Do
neck“. Tako podpira dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine. Še vedno de
javno podpira separatistične dejav
nosti oziroma politike. Vodi „zvezo
donbaških prostovoljcev“.

12.9.2014

(Мирослав
Володимирович
РУДЕНКО)

100.

Andrey Yurevich
PINCHUK

(Андрей Юрьевич
ПИНЧУК)
Andriy Yuriyovych
PINCHUK

(Андрій Юрійович
ПIНЧУК)

Možni datum rojstva:
27.12.1977
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103.

Aleksandr
Akimovich
KARAMAN

(Александр
Акимович
КАРАМАН),

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 26.7.1956
Kraj rojstva: Cioburciu, okraj
Slobozie, zdaj Republika
Moldavija

Alexandru
CARAMAN

105.

Mikhail
Sergeyevich
SHEREMET

Datum rojstva: 23.5.1971
Kraj rojstva: Džankoj

(Михаил Сергеевич
ШЕРЕМЕТ)

14.3.2017

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Nekdanji t. i. „podpredsednik vlade
Ljudske republike Doneck, pristojen
za socialne zadeve“. Povezan je
z Vladimirjem Antjufejevom, ki je
odgovoren za separatistične „vladne“
dejavnosti t. i. „vlade Ljudske repu
blike Doneck“. Tako podpira dejav
nosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine. Varo
vanec namestnika ruskega predsed
nika vlade Dmitrija Rogozina. Vodja
administracije
Sveta
ministrov
„Ljudske republike Doneck“.

12.9.2014

Poslanec državne dume, izvoljen na
ozemlju nezakonito priključene Av
tonomne republike Krim.

12.9.2014

Nekdanji t. i. „prvi podpredsednik
vlade“ Krima. Šeremet je imel
ključno vlogo pri organizaciji in iz
vedbi referenduma o združitvi
Krima z Rusijo 16. marca. V času
referenduma je Šeremet domnevno
poveljeval promoskovskim „silam za
samoobrambo“ Krima. Tako podpira
dejavnosti in politike, ki spodkopa
vajo ozemeljsko nedotakljivost, su
verenost in neodvisnost Ukrajine.

Mykhaylo
Serhiyovych
SHEREMET

(Михайло
Сергійович
ШЕРЕМЕТ)

18. septembra 2016 je bil izvoljen
za poslanca dume z nezakonito
priključenega Krimskega polotoka.

110.

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

(Леонид Иванович
КАЛАШНИКОВ)

Datum rojstva: 6.8.1960
Kraj rojstva: Stepnoj Dvorec

Nekdanji prvi namestnik predsed
nika odbora državne dume za zuna
nje zadeve. Pri glasovanju 20. marca
2014 je podprl osnutek zveznega
ustavnega zakona „o vključitvi Re
publike Krim v Rusko federacijo in
nastanku novih zveznih subjektov
v okviru Ruske federacije – Repu
blike Krim in mesta z zveznim sta
tusom Sevastopol“.
Trenutno predsednik odbora ruske
državne dume za zadeve SND, evra
zijsko povezovanje in odnose s so
narodnjaki.

12.9.2014

14.3.2017
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Podatki o istovetnosti

Vladimir
Stepanovich

Datum rojstva: 5.4.1948

NIKITIN

Kraj rojstva: Opočka

(Владимир
Степанович
НИКИТИН)

112.

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

(Олег
Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

115.

Nikolai
Vladimirovich
LEVICHEV

(Николай
Владимирович
ЛЕВИЧЕВ)

Datum rojstva: 21.3.1964
Kraj rojstva: Kraj rojstva:
Rudni, območje Kostanaja,
Kazaška SSR

Datum rojstva: 28.5.1953
Kraj rojstva: Puškin
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Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Nekdanji poslanec državne dume in
nekdanji prvi namestnik predsed
nika odbora državne dume za za
deve SND, evrazijsko povezovanje
in odnose s sonarodnjaki. Pri glaso
vanju 20. marca 2014 je podprl os
nutek zveznega ustavnega zakona
„o vključitvi Republike Krim v Rusko
federacijo in nastanku novih zvez
nih subjektov v okviru Ruske fede
racije – Republike Krim in mesta
z zveznim statusom Sevastopol“.

12.9.2014

Nekdanji poslanec državne dume in
nekdanji prvi namestnik predsed
nika odbora državne dume za za
deve SND, evrazijsko povezovanje
in odnose s sonarodnjaki. Pri glaso
vanju 20. marca 2014 je podprl os
nutek zveznega ustavnega zakona
„o vključitvi Republike Krim v Rusko
federacijo in nastanku novih zvez
nih subjektov v okviru Ruske fede
racije – Republike Krim in mesta
z zveznim statusom Sevastopol“.

12.9.2014

Nekdanji poslanec državne dume.
Nekdanji namestnik predsednika dr
žavne dume. Pri glasovanju 20.
marca 2014 je podprl osnutek zve
znega ustavnega zakona „o vključitvi
Republike Krim v Rusko federacijo
in nastanku novih zveznih subjek
tov v okviru Ruske federacije – Re
publike Krim in mesta z zveznim
statusom Sevastopol“.

12.9.2014

Trenutno je član centralne volilne
komisije.
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119.

Alexander
Mikhailovich
BABAKOV

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 8.2.1963
Kraj rojstva: Kišinjev

(Aлександр
Михайлович
БАБАКОВ)

14.3.2017

Razlogi

Nekdanji poslanec državne dume.
Nekdanji poslanec državne dume,
predsednik komisije državne dume
za zakonske predpise za razvoj vo
jaškoindustrijskega kompleksa Ru
ske federacije. Je viden član „Zdru
žene Rusije“ in poslovnež z znatnimi
naložbami v Ukrajini in na Krimu.

Datum
uvrstitve na
seznam

12.9.2014

Pri glasovanju 20. marca 2014 je
podprl osnutek zveznega ustavnega
zakona „o vključitvi Republike Krim
v Rusko federacijo in nastanku no
vih zveznih subjektov v okviru Ru
ske federacije – Republike Krim in
mesta z zveznim statusom Sevasto
pol“.
Trenutno je član Zveznega sveta Ru
ske federacije.

120.

Sergey Yurievich
KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич
КОЗЬЯКОВ)
Serhiy Yuriyovych
KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович
КОЗЬЯКОВ)

Datum rojstva: 29.9.1982 ali
23. 9. 1982

Kot nekdanji t. i. „vodja centralne
volilne komisije Luganska“ je bil od
govoren za organizacijo t. i. volitev
2. novembra 2014 v „Ljudski repu
bliki Lugansk“. Te „volitve“ so bile
v nasprotju z ukrajinskim pravom
in zato nezakonite. Oktobra 2015
je bil imenovan za t. i. „ministra za
pravosodje“ „Ljudske republike Lu
gansk“.
S prevzemom in izvajanjem te funk
cije ter z organizacijo nezakonitih
„volitev“ je torej dejavno podpiral
dejavnosti in politike, ki spodkopa
vajo ozemeljsko nedotakljivost, su
verenost in neodvisnost Ukrajine ter
jo dodatno destabilizirajo.

29.11.2014

14.3.2017
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121.

Oleg
Konstantinovich
AKIMOV (tudi Oleh
AKIMOV)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 15.9.1981
Kraj rojstva: Lugansk

(Олег
Константинович
АКИМОВ)
Oleh
Kostiantynovych
AKIMOV

(Олег
Костянтинович
АКIМОВ)
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Razlogi

Predstavnik „gospodarske unije Lu
ganska“ v „Nacionalnem svetu“
„Ljudske republike Lugansk“. Na t. i.
volitvah 2. novembra 2014 je kan
didiral za mesto t. i. „voditelja“
„Ljudske republike Lugansk“. Te „vo
litve“ so bile v nasprotju z ukrajin
skim pravom in zato nezakonite.
Od leta 2014 je „vodja“ t. i. „Zveze
sindikatov“ in član t. i. „Ljudskega
sveta“ „Ljudske republike Lugansk“.

Datum
uvrstitve na
seznam

29.11.2014

S prevzemom in opravljanjem te
funkcije ter z vložitvijo uradne kan
didature na nezakonitih „volitvah“ je
torej dejavno podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.
Aktivno podpira dejavnosti in poli
tike, ki spodkopavajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine.

122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN, tudi

Larysa
AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPETYAN

ali Larysa
AIRAPETYAN

(Лариса
Леонидовна
АЙРАПЕТЯН)
(Лариса Леонідівна
АЙРАПЕТЯН)

Datum rojstva: 21.2.1970

Nekdanja t. i. „ministrica za zdravje“
t. i. „Ljudske republike Lugansk“.
Kandidirala na t. i. „volitvah“ 2. no
vembra 2014 na mesto „voditelja“
t. i. „Ljudske republike Lugansk“.
Te „volitve“ so v nasprotju z ukrajin
skim pravom, zato so nezakonite.
S prevzemom in opravljanjem te
funkcije ter z vložitvijo uradne kan
didature na nezakonitih „volitvah“
torej dejavno podpira dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

29.11.2014
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123.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO,
tudi Yuriy
SIVOKONENKO,
Yury
SIVOKONENKO,
Yury

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 7.8.1957
Kraj rojstva: mesto Stalino
(zdaj Doneck)

SYVOKONENKO

(Юрий Викторович
СИВОКОНЕНКО)

14.3.2017

Razlogi

Član „parlamenta“ t. i. „Ljudske re
publike Doneck“, predsednik jav
nega združenja zveze veteranov Ber
kut Donbaškega okrožja in član
ljudskega gibanja „Za svobodni
Donbas“. Na t. i. „volitvah“ 2. no
vembra 2014 je kandidiral za vodi
telja t. i. „Ljudske republike Do
neck“. Te „volitve“ so bile v nasprotju
z ukrajinskim pravom in zato neza
konite.

Datum
uvrstitve na
seznam

29.11.2014

S prevzemom in opravljanjem te
funkcije ter z vložitvijo uradne kan
didature na nezakonitih „volitvah“ je
torej dejavno podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

124.

Aleksandr
Igorevich KOFMAN
(tudi Oleksandr
KOFMAN)
(Александр
Игоревич КОФМАН)
(Олександр
Iгорович КОФМАН)

Datum rojstva: 30.8.1977
Kraj rojstva: Makijevka
(Doneško okrožje)

Nekdanji t. i. „zunanji minister“ in
t. i. „prvi namestnik predsednika“
„parlamenta“ „Ljudske republike Do
neck“. Na nezakonitih t. i. „volitvah“
2. novembra 2014 je kandidiral za
t. i. „voditelja“ „Ljudske republike
Doneck“. Te „volitve“ so bile v na
sprotju z ukrajinskim pravom in
zato nezakonite.
S sodelovanjem pri tej funkciji in
njenem opravljanju ter z uradno
kandidaturo na nezakonitih „volit
vah“ je torej dejavno podpiral dejav
nosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine ter jo
dodatno destabilizirajo. Še vedno
dejavno podpira separatistične de
javnosti in politike.

29.11.2014

14.3.2017
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125.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

(Равиль Закариевич
ХАЛИКОВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 23.2.1969
Kraj rojstva: vas Belozernov,
Romodanovski okraj, ZSSR

KHALIKOV

(Равіль Закарійович
ХАЛIКОВ)

Dmitry
Aleksandrovich
SEMYONOV

Razlogi

Nekdanji t. i. „prvi podpredsednik
vlade“ in prejšnji „generalni tožilec“
„Ljudske republike Doneck“.

Datum
uvrstitve na
seznam

29.11.2014

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

Ravil Zakariyovych

126.

L 67/109

Datum rojstva: 3.2.1963
Kraj rojstva: Moskva

Dmitrii
Aleksandrovich

Nekdanji „podpredsednik vlade, pri
stojen za finance“ t. i. „Ljudske repu
blike Lugansk“.

29.11.2014

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je podpiral dejavnosti in poli
tike, ki spodkopavajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine ter jo dodatno de
stabilizirajo.

SEMENOV

(Дмитрий
Александрович
СЕМЕНОВ)

Še vedno dejavno financira separati
stične strukture Ljudske republike
Lugansk.

127.

Oleg Evgenevich

Datum rojstva: 29.8.1969

BUGROV

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

Lesya Mikhaylovna
LAPTEVA

(Леся Михайловна
ЛАПТЕВА)
Lesya Mykhaylivna
LAPTIEVA

(Леся Михайлівна
ЛАПТЄВА)

29.11.2014

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

BUHROV

128.

Nekdanji „minister za obrambo“ t. i.
„Ljudske republike Lugansk“.

Datum rojstva: 11. 3. 1976
Kraj rojstva: Džambul,
Kazahstan, trenutno ime: Taraz

Nekdanja „ministrica za izobraževa
nje, znanost, kulturo in religije“ t. i.
„Ljudske republike Lugansk“.
S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej dejavno podpirala dejav
nosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine ter jo
dodatno destabilizirajo.

29.11.2014
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129.

Yevgeniy
Eduardovich
MIKHAYLOV (tudi

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 17. 3. 1963
Kraj rojstva: Arhangelsk

Yevhen
Eduardovych
MYCHAYLOV)

14.3.2017

Razlogi

Nekdanji t. i. „minister v Svetu mi
nistrov“ (vodja administracije za
vladne zadeve) „Ljudske republike
Doneck“.

Datum
uvrstitve na
seznam

29.11.2014

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

(Евгений
Эдуардович
МИХАЙЛОВ)
(Євген Едуардович
МИХАЙЛОВ)

130.

Ihor
Vladymyrovych
KOSTENOK (tudi
Igor Vladimirovich
KOSTENOK)
(Игорь
Владимирович
КОСТЕНОК)

Datum rojstva: 15. 3. 1961
Kraj rojstva: Vodjanske, okraj
Dobropilja, Doneško okrožje
Водянское, Добропольский
район Донецкой области

Nekdanji t. i. „minister za izobraže
vanje“ „Ljudske republike Doneck“.

29.11.2014

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.
Trenutno je osebni svetovalec pred
sednika vlade Ljudske republike Do
neck.

131.

Yevgeniy
Vyacheslavovich
ORLOV (tudi
Yevhen
Vyacheslavovych
ORLOV)

Datum rojstva: 10. 5. 1980 ali
21. 10. 1983

Član „Nacionalnega sveta“ t. i. „Ljud
ske republike Doneck“.

Kraj rojstva: Snežnoje,
Doneško okrožje

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

г. Снежное, Донецкой области

(Евгений
Вячеславович
ОРЛОВ)

132.

Vladyslav
Mykolayovych
DEYNEGO, tudi
Vladislav
Nikolayevich
DEYNEGO

(Владислав
Миколайович
ДЕЙНЕГО)
(Владислав
Николаевич
ДЕЙНЕГО)

Datum rojstva: 12. 3. 1964
Kraj rojstva: Romni, Sumiško
okrožje
Ромны, Сумская область

„Namestnik vodje“ „Ljudskega sveta“
t. i. „Ljudske republike Lugansk“.
S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

29.11.2014

29.11.2014
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136.

Mikhail Sergeevich
TOLSTYKH, tudi
Givi

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 19.7.1980
Kraj rojstva: Ilovajsk

(Михаил Сергеевич
Mykhaylo
Serhiyovych
TOLSTYKH

BASURIN

Datum rojstva: 27.6.1966
Kraj rojstva: Doneck

(Эдуард
Александрович
БАСУРИН)

16.2.2015

Uradni govorec ministrstva za ob
rambo t. i. „Ljudske republike Do
neck“.

16.2.2015

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

Eduard
Oleksandrovych
BASURIN

Še vedno aktivno podpira separati
stične dejavnosti v vzhodni Ukrajini.

(Едуард
Олександрович
БАСУРIН)

138.

Poveljnik bataljona „Somali“, oboro
žene separatistične skupine, vple
tene v spopade v vzhodni Ukrajini.

Datum
uvrstitve na
seznam

Še vedno je dejaven vojaški povelj
nik t. i. „Ljudske republike Doneck“.

(Михайло
Сергійович
ТОЛСТИХ)

Eduard
Aleksandrovich

Razlogi

V tej funkciji je dejavno podpiral de
janja in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine ter jo
dodatno destabilizirajo.

ТОЛСТЫХ)

137.
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Alexandr
Vasilievich SHUBIN

Datum rojstva: 20.5.1972 ali
30. 5. 1972

(Александр
Васильевич ШУБИН)

Kraj rojstva: Lugansk

Nekdanji t. i. „minister za pravoso
dje“ nezakonite t. i. „Ljudske repu
blike Lugansk“. Od oktobra 2015
predsednik „centralne volilne komi
sije“ t. i. „Ljudske republike Lu
gansk“.

16.2.2015

S prevzemom te funkcije in v nje
nem okviru je tako dejavno podpi
ral dejanja in politike, ki spodkopa
vajo ozemeljsko nedotakljivost, su
verenost in neodvisnost Ukrajine ter
jo dodatno destabilizirajo.
Trenutno je predsednik t. i. „cen
tralne volilne komisije“ t. i. „Ljudske
republike Lugansk“.

139.

Sergey
Anatolievich
LITVIN

(Сергей
Анатольевич
ЛИТВИН)
Serhiy
Anatoliyovych
LYTVYN

(Сергій
Анатолійович
ЛИТВИН)

Datum rojstva: 2. 7. 1973
Kraj rojstva: Lizičansk,
Lugansko okrožje, ZSSR
Лисичанск Луганской области
УССР

Nekdanji t. i. „namestnik predsed
nika“ Sveta ministrov t. i. „Ljudske
republike Lugansk“.
S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

16.2.2015
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140.

Sergey Yurevich
IGNATOV (tudi
KUZOVLEV)

Datum rojstva: 7.1.1967

(Сергей Юрьевич

Мичуринск, Тамбовская
область

ИГНАТОВ
(КУЗОВЛЕВ))

141.

Podatki o istovetnosti

Ekaterina
FILIPPOVA

(Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА)

Kraj rojstva: Mičurinsk,
Tambovsko okrožje

Datum rojstva: 20.1.1988
Kraj rojstva: Krasnoarmejsk

FILIPPOVA

(Катерина
Володимирівна
ФIЛIППОВА)

Aleksandr
Yurievich
TIMOFEEV

(Александр
Юрьевич
ТИМОФЕЕВ)

Razlogi

T. i. vrhovni poveljnik ljudske milice
„Ljudske republike Lugansk“.

Datum
uvrstitve na
seznam

16.2.2015

S prevzemom te funkcije in v nje
nem okviru je tako dejavno podpi
ral dejanja in politike, ki spodkopa
vajo ozemeljsko nedotakljivost, su
verenost in neodvisnost Ukrajine ter
jo dodatno destabilizirajo.

Nekdanja t. i. „ministrica za pravo
sodje“ t. i. „Ljudske republike Do
neck“.

16.2.2015

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej dejavno podpirala dejav
nosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine ter jo
dodatno destabilizirajo.

Kateryna
Volodymyrivna

142.

14.3.2017

Trenutno je osebna pomočnica
Aleksandra Vladimiroviča Zakar
čenka.

Datum rojstva: 15.5.1971
Kraj rojstva: Nevinomisk,
Stavropol Krai
Невинномысск,
Ставропольский край

Oleksandr
Yuriyovych

T. i. „minister za finance in davke“
„Ljudske republike Doneck“.

16.2.2015

S prevzemom te funkcije in v nje
nem okviru je tako dejavno podpi
ral dejanja in politike, ki spodkopa
vajo ozemeljsko nedotakljivost, su
verenost in neodvisnost Ukrajine ter
jo dodatno destabilizirajo.

TYMOFEYEV

(Олександр
Юрійович
ТИМОФЕЄВ)

143.

Evgeny
Vladimirovich
MANUILOV

(Евгений
Владимирович
МАНУЙЛОВ)
Yevhen
Volodymyrovych
MANUYLOV

(Євген
Володимирович
МАНУЙЛОВ)

Datum rojstva: 5.1.1967
Kraj rojstva: Baranjikivka,
Bilovodski okraj, Lugansko
okrožje
с. Бараниковка Беловодского
района Луганской области

T. i. „minister za prihodke in davke“
t. i. „Ljudske republike Lugansk“.
S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

16.2.2015

14.3.2017
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144.

Viktor
Vyacheslavovich
YATSENKO

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 22.4.1985
Kraj rojstva: Herson

L 67/113

Razlogi

T. i. „minister za komunikacije“ t. i.
„Ljudske republike Doneck“.

Datum
uvrstitve na
seznam

16.2.2015

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

(Виктор
Вячеславович
ЯЦЕНКО)
Viktor
Viacheslavovych
YATSENKO

(Віктор
В'ячеславович
ЯЦЕНКО)

145.

Olga Igoreva
BESEDINA

(Ольга Игорева
БЕСЕДИНА)

Datum rojstva: 10. 12. 1976
Kraj rojstva: Lugansk

BESEDINA

(Ольга Iгорівна
БЕСЕДIНА)

Zaur Raufovich
ISMAILOV

(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)
Zaur Raufovych

Datum rojstva: 25. 7. 1978
(ali 23. 3. 1975)

T. i. „generalni tožilec“ t. i. „Ljudske
republike Lugansk“.

Kraj rojstva: Krasni Luč,
Vorošilovgrad, območje
Luganska

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemelj
sko nedotakljivost, suverenost in ne
odvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

Datum rojstva: 8.5.1956

Kot nekdanji prvi namestnik mini
stra za obrambo (do 17. novembra
2015) je sodeloval pri napotitvi ru
skih enot v Ukrajino.

ISMAYILOV

(Заур Рауфович
IСМАЇЛОВ)

148.

Arkady
Viktorovich
BAKHIN

(Аркадий
Викторович БАХИН)

16.2.2015

S prevzemom in izvajanjem te funk
cije je torej dejavno podpirala dejav
nosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine ter jo
dodatno destabilizirajo.

Olha Ihorivna

146.

Nekdanja t. i. „ministrica za gospo
darski razvoj in trgovino“ t. i. „Ljud
ske republike Lugansk“.

Kraj rojstva: Kaunas, Litva

V tej funkciji – v skladu s trenutno
strukturo ruskega Ministrstva za ob
rambo – sodeluje pri oblikovanju in
izvajanju politike ruske vlade. Ta
politika ogroža ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine.
Trenutno je zaposlen pri Rosatomu.

16.2.2015

16.2.2015
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150.

Iosif (Joseph)
Davydovich
KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич
КОБЗОН)

Podatki o istovetnosti

14.3.2017

Razlogi

Datum rojstva: 11.9.1937

Poslanec državne dume.

Kraj rojstva: Časov Jar,
Ukrajina

Med obiskom t. i. Ljudske republike
Doneck je javno podprl separatiste.
Imenovan je bil tudi za častnega
konzula t. i. „Ljudske republike Do
neck“ v Ruski federaciji.

Datum
uvrstitve na
seznam

16.2.2015

Pri glasovanju 20. marca 2014 je
podprl osnutek zveznega ustavnega
zakona „o vključitvi Republike Krim
v Rusko federacijo in nastanku no
vih zveznih subjektov v okviru Ru
ske federacije – Republike Krim in
mesta z zveznim statusom Sevasto
pol“.
Trenutno je prvi namestnik predsed
nika odbora državne dume za kul
turo.

152.

Ruslan Ismailovich
BALBEK

(Руслан
Исмаилович
БАЛЬБЕК)

Datum rojstva: 28.8.1977
Kraj rojstva: Bekabad, SSR
Uzbekistan

Poslanec državne dume, izvoljen na
ozemlju nezakonito priključene Av
tonomne republike Krim.
Namestnik predsednika odbora
dume za narodnostna vprašanja.
Balbek je bil leta 2014 imenovan za
namestnika predsednika Sveta mini
strov t. i. „Republike Krim“; na tem
položaju si je prizadeval za vključi
tev nezakonito priključenega Krim
skega polotoka v Rusko federacijo,
za kar je prejel medaljo za „ob
rambo Republike Krim“. Priključitev
Krima je podpiral v javnih izjavah,
tudi prek svojega profila na spletni
strani stranke Združena Rusija
(krimska veja) in v članku, objavlje
nem na spletni strani NTV 3. julija
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)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 20. 10. 1972
Kraj rojstva: Simferopol, SSR
Ukrajina

L 67/115

Razlogi

Poslanec državne dume, izvoljen na
ozemlju nezakonito priključene Av
tonomne republike Krim.

Datum
uvrstitve na
seznam

9.11.2016

Član odbora dume za finančne trge.
Bakharev je bil marca 2014 imeno
van za namestnika predsednika dr
žavnega sveta t. i. „Republike Krim“,
avgusta 2014 pa za prvega namest
nika predsednika tega organa. Pri
znal je, da je bil osebno vpleten
v dogodke leta 2014, ki so privedli
do nezakonite priključitve Krima in
Sevastopola, ki jo je javno podprl,
tudi v intervjuju, objavljenem 22.
marca 2016 na spletni strani gaze
tacrimea.ru in 23. avgusta 2016 na
spletni strani c-pravda.ru. „Oblasti“
„Republike Krim“ so mu podelile
odlikovanje, tj. „red za predanost
dolžnosti“.

Datum rojstva: 17.10.1969
Kraj rojstva: Okrožje Kular
Ust-Yansky, avtonomna SSR
Yakut

Poslanec državne dume, izvoljen
v nezakonito priključenem mestu
Sevastopol.
Član odbora dume za obdavčitev.
Kot član občinske uprave Sevasto
pola je februarja in marca 2014
podpiral dejavnosti „ljudskega žu
pana“ Alekseja Chaliya. Javno je pri
znal, da je bil vpleten v dogodke
leta 2014, ki so privedli do nezako
nite priključitve Krima in Sevasto
pola, ki jo je javno zagovarjal, tudi
na svoji spletni strani in v intervjuju,
objavljenem 21. februarja 2016 na
spletni strani nation-news.ru.
Za sodelovanje v postopku priklju
čitve je prejel rusko državno odliko
vanje, tj. „red za zasluge domovini“
druge stopnje.

9.11.2016
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155.

Andrei Dmitrievich
KOZENKO

(Андрей
Дмитриевич
КОЗЕНКО)

156.

Svetlana Borisovna
SAVCHENKO

(Светлана
Борисовна
САВЧЕНКО)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 3.8.1981
Kraj rojstva: Simferopol, SSR
Ukrajina

14.3.2017

Razlogi

Poslanec državne dume, izvoljen na
ozemlju nezakonito priključene Av
tonomne republike Krim.

Datum
uvrstitve na
seznam

9.11.2016

Član odbora dume za finančne trge.
Kozenko je bil marca 2014 imeno
van za namestnika predsednika dr
žavnega sveta t. i. „Republike Krim“.
Javno je priznal, da je bil vpleten
v dogodke leta 2014, ki so privedli
do nezakonite priključitve Krima in
Sevastopola, ki jo je javno zagova
rjal, tudi v intervjuju, objavljenem
12. marca 2016 na spletni strani
gazetacrimea.ru. Za sodelovanje
v postopku priključitve so mu lo
kalne „oblasti“ podelile medaljo za
„obrambo Republike Krim“.

Datum rojstva: 24.6.1965
Kraj rojstva: Belogorsk, SSR
Ukrajina

Poslanec državne dume, izvoljen na
ozemlju nezakonito priključene Av
tonomne republike Krim.
Članica odbora dume za kulturo.
Od leta 2012 je članica Vrhovnega
sveta Avtonomne republike Krim,
od marca 2014 pa je podpirala
vključitev nezakonito priključenih
Krima in Sevastopola v Rusko fede
racijo. Septembra 2014 je bila izvo
ljena v državni svet t. i. „Republike
Krim“. Večkrat je javno zagovarjala
nezakonito priključitev Krima in Se
vastopola, tudi v intervjujih, objav
ljenih 2. aprila in 20. avgusta 2016
na spletni strani c-pravda.ru. „Obla
sti“ „Republike Krim“ so ji leta 2014
podelile ruski državni red za „za
sluge domovini“ druge stopnje, leta
2015 pa odlikovanje „red za pred
anost dolžnosti“.

9.11.2016
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157.

Pavel Valentinovich
SHPEROV

(Павел
Валентинович
ШПЕРОВ)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva: 4.7.1971
Kraj rojstva: Simferopol, SSR
Ukrajina

L 67/117

Razlogi

Poslanec državne dume, izvoljen na
ozemlju nezakonito priključene Av
tonomne republike Krim.

Datum
uvrstitve na
seznam

9.11.2016

Član odbora dume za vprašanja za
zadeve SND, evrazijsko povezovanje
in odnose s sonarodnjaki.
Septembra 2014 je bil, „izvoljen“
v državni svet t. i. „Republike Krim“.
Javno je priznal – tudi v intervjuju,
objavljenem 3. septembra 2016 na
spletni strani ldpr-rk.ru –, da je bil
vpleten v dogodke leta 2014, ki so
privedli do nezakonite priključitve
Krima in Sevastopola, zlasti pa v or
ganizacijo nezakonitega referen
duma o nezakoniti priključitvi polo
toka.

SUBJEKTI

Ime

10.

Tako imenovana
„ljudska milica
v Donbasu“
„Нарoдное
oпoлчéние
Дoнбáсса“

Podatki o istovetnosti

Družbeni mediji:
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
Elektronska pošta: voenkom.
dnr@mail.ru
mobilisation@novorossia.co
Prostovoljni telefon za Rusijo:
+ 7 (926) 428-99-51
+ 7 (967) 171-27-09
ali elektronska pošta
novoross24@mail.ru
Naslov: Doneck, Prospekt
Zasjadko 13

Razlogi

Nezakonita oborožena separati
stična skupina, odgovorna za boj
proti silam ukrajinske vlade
v vzhodni Ukrajini, s čimer ogroža
stabilnost oziroma varnost Ukrajine.
Med drugim je ta militantna sku
pina na začetku aprila 2014 pre
vzela nadzor nad več vladnimi po
slopji v vzhodni Ukrajini ter tako
spodkopavala ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine. Povezuje se s Pavlom Gu
barevom, ki je skupaj s proruskimi
silami zavzel poslopje regionalne
vlade v Donecku in se oklical za
„ljudskega guvernerja“.

Datum
uvrstitve na
seznam

25.7.2014
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11.

Podatki o istovetnosti

„Bataljon Vostok“,

Družbeni mediji:

„Батальон Восток“

http://vk.com/patriotic_forces_
of_donbas

14.3.2017

Razlogi

Nezakonita oborožena separati
stična skupina, ki naj bi bila med
najpomembnejšimi v vzhodni Ukra
jini. Odgovorna za boj proti silam
ukrajinske vlade v vzhodni Ukrajini,
s čimer ogroža stabilnost in varnost
Ukrajine.

Datum
uvrstitve na
seznam

25.7.2014

Dejavno sodelovala v vojaških ope
racijah pri zavzetju letališča v Do
necku.
Del t. i. „1. korpusa kopenskih obo
roženih sil“ „Ljudske republike Do
neck“.

21.

DELNIŠKA
DRUŽBA ALMAZANTEY –
KORPORACIJA ZA
ZRAČNO IN
VESOLJSKO
OBRAMBO
Акционерное
общество Концерн
воздушнокосмической
обороны „Алмаз –
Антей“

Ul. Vereiskaya 41, 121471
Moskva, Rusija
Spletno mesto: almaz-antey.ru;
elektronski naslov antey@
almaz-antey.ru

Almaz-Antey je rusko državno po
djetje. Proizvaja protiletalsko orožje,
vključno z raketami zemlja – zrak,
ki ga dobavlja ruski vojski. Ruski or
gani zagotavljajo težko orožje sepa
ratistom v vzhodni Ukrajini, s čimer
prispevajo k destabilizaciji Ukrajine.
To orožje uporabljajo separatisti,
tudi za sestreljevanje letal. AlmazAntey kot podjetje v državni lasti
prispeva k destabilizaciji Ukrajine.

30.7.2014

Oborožena separatistična skupina,
ki je dejavno podpirala dejanja, ki
spodkopavajo ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine ter jo dodatno destabilizi
rajo.

16.2.2015

(tudi KONCERN
ALMAZ-ANTEY;
ALMAZ-ANTEY
CORP; tudi
ALMAZ-ANTEY –
KORPORACIJA ZA
OBRAMBO; tudi
ALMAZ-ANTEY
JSC; Концерн ВКО
„Алмаз – Антей;
)

30.

Bataljon „Šparta“
(Батальон „Спарта“)

Skupina se povezuje z osebo, uvr
ščeno na seznam, saj ji poveljuje Ar
senij PAVLOV.
Del t. i. „1. korpusa kopenske voj
ske“ „Ljudske republike Doneck“.

14.3.2017
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31.

Bataljon „Somali“
(Батальон
„Сомали“)

Podatki o istovetnosti

L 67/119

Razlogi

Oborožena separatistična skupina,
ki je dejavno podpirala dejanja, ki
spodkopavajo ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine ter jo dodatno destabilizi
rajo.

Datum
uvrstitve na
seznam

16.2.2015

Skupina se povezuje z osebo, uvr
ščeno na seznam, saj ji poveljuje Mi
hail TOLSTIK, tudi Givi.
Del t. i. „1. korpusa kopenske voj
ske“ „Ljudske republike Doneck“.

33.

Brigada „Prizrak“
(Бригада „Призрак“)

Oborožena separatistična skupina,
ki je dejavno podpirala dejanja, ki
spodkopavajo ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine ter jo dodatno destabilizi
rajo.

16.2.2015

Del t. i. „2. korpusa kopenske voj
ske“ „Ljudske republike Lugansk“.

35.

Bataljon „Kalmius“
(Батальон
„Кальмиус“)

Oborožena separatistična skupina,
ki je dejavno podpirala dejanja, ki
spodkopavajo ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine ter jo dodatno destabilizi
rajo.

16.2.2015

Del t. i. „1. korpusa kopenske voj
ske“ „Ljudske republike Doneck“.

36.

„Bataljon smrti“
(„Батальон Смерть“)

Oborožena separatistična skupina,
ki je dejavno podpirala dejanja, ki
spodkopavajo ozemeljsko nedotak
ljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine ter jo dodatno destabilizi
rajo.
Del t. i. „2. korpusa kopenske voj
ske“ „Ljudske republike Lugansk“.

16.2.2015
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37.

Ljudsko gibanje
„NOVOROSSIYA“
Движение
Новороссия

Podatki o istovetnosti

14.3.2017

Razlogi

Ljudsko gibanje „Novorossiya“ je
bilo ustanovljeno novembra 2014
v Rusiji, vodi pa ga ruski častnik
Igor Strelkov/Girkin (član osebja
glavnega obveščevalnega direktorata
generalštaba oboroženih sil Ruske
federacije (GRU)).
V skladu s priznanimi cilji si priza
deva zagotavljati vsestransko in
učinkovito pomoč gibanju „Novo
rossiya“, vključno s pomočjo milici,
ki se bojuje v vzhodni Ukrajini; tako
podpira politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine.
Povezuje se z osebo, uvrščeno na
seznam zaradi spodkopavanja oze
meljske nedotakljivosti Ukrajine.

Datum
uvrstitve na
seznam

16.2.2015

