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▼B
ROZHODNUTÍ RADY 2014/145/SZBP
ze dne 17. března 2014
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této
smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Hlavy států a předsedové vlád členských států Unie dne 6. března
2014 důrazně odsoudili nevyprovokované porušení svrchovanosti
a územní celistvosti Ukrajiny ze strany Ruské federace a vyzvali
Ruskou federaci, aby neprodleně stáhla své ozbrojené síly na
jejich základny v souladu s příslušnými dohodami. Vyzvali
Ruskou federaci, aby umožnila okamžitý přístup mezinárodních
pozorovatelů. Podle hlav států a předsedů vlád je rozhodnutí
Nejvyšší rady Autonomní republiky Krym uspořádat referendum
o budoucím statusu území v rozporu s ukrajinskou ústavou
a tudíž protiprávní.

(2)

Hlavy států a předsedové vlád se rozhodli přijmout opatření,
včetně opatření navržených Radou dne 3. března 2014, zejména
pozastavit dvoustranné rozhovory s Ruskou federací o vízových
otázkách, jakož i rozhovory s Ruskou federací o nové komplexní
dohodě, která by nahradila stávající dohodu o partnerství a spolu
práci.

(3)

Hlavy států a předsedové vlád zdůraznili, že řešení krize by mělo
být nalezeno prostřednictvím jednání mezi vládou Ukrajiny
a vládou Ruské federace, a to též na základě možných mnoho
stranných mechanismů, a nepřinesou-li tato jednání v určitém
omezeném časovém rámci výsledky, rozhodne Unie o dalších
opatřeních, jako je zákaz cestování, zmrazení majetku a zrušení
summitu EU-Rusko.

(4)

Za stávající situace by měla být vůči osobám, které nesou odpo
vědnost za činnosti, které narušují nebo ohrožují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, včetně činností týka
jících se budoucího statusu jakékoliv části území, které jsou
v rozporu s ukrajinskou ústavou, a vůči osobám, subjektům či
orgánům s nimi spojeným uložena omezení cestování a zmrazení
majetku.

(5)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie,
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▼B
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
▼M9
1.
Členské státy přijmou opatření nezbytná k zamezení vstupu na své
území nebo průjezdu přes ně:
a) fyzickým osobám, které nesou odpovědnost za činnosti nebo poli
tiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost Ukrajiny nebo
brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, a fyzickým
osobám, které tyto činnosti nebo politiky aktivně podporují nebo
je provádějí, a fyzickým osobám s nimi spojeným;
b) fyzickým osobám, které aktivně poskytují materiální či finanční
podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným
za anexi Krymu nebo za destabilizaci východní Ukrajiny nebo
které mají z vazby na tyto činitele prospěch; nebo
c) fyzickým osobám, které provádějí transakce se separatistickými
skupinami v oblasti Donbasu na Ukrajině,
uvedeným na seznamu v příloze.
▼B
2.
Odstavec 1 nezavazuje členské státy k odmítnutí vstupu svých
státních příslušníků na své území.
3.
Odstavcem 1 nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán
povinností podle mezinárodního práva, zejména:
a) jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace,
b) jako hostitelská země mezinárodní konference svolané Organizací
spojených národů nebo konané pod její záštitou,
c) podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách nebo
d) podle smlouvy o smíru z roku 1929 (Lateránský pakt) uzavřené mezi
Svatým stolcem (Vatikánským městským státem) a Itálií.
4.
Odstavec 3 se vztahuje také na případy, kdy je členský stát hosti
telskou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).
5.
Rada musí být řádně informována o všech případech, kdy členský
stát udělí výjimku podle odstavce 3 nebo 4.
6.
Členské státy mohou udělit výjimky z opatření uložených podle
odstavce 1, pokud je cesta dotyčné osoby odůvodněna naléhavými
humanitárními potřebami nebo účastí na mezivládních zasedáních,
včetně zasedání podporovaných nebo pořádaných Unií, nebo zasedání,
jejichž hostitelem je členský stát vykonávající předsednictví úřadu
OBSE, je-li politický dialog veden tak, že přímo podporuje politické
cíle omezujících opatření, včetně podpory územní celistvosti, svrchova
nosti a nezávislosti Ukrajiny.
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▼B
7.
Členský stát, který hodlá udělit výjimky uvedené v odstavci 6,
tuto skutečnost oznámí písemně Radě. Výjimka se pokládá za udělenou,
pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do dvou
pracovních dní od obdržení oznámení o navrhované výjimce. Pokud
jeden nebo více členů Rady vznese námitku, může o udělení navrho
vané výjimky Rada rozhodnout kvalifikovanou většinou.
8.
Pokud členský stát podle odstavců 3, 4, 6 a 7 povolí osobám
uvedeným v příloze vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povo
lení omezeno na účel, pro který bylo osobám, jichž se týká, uděleno.

Článek 2
▼M9
1.
Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje,
které náležejí:
a) fyzickým osobám, které nesou odpovědnost za činnosti nebo poli
tiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost Ukrajiny nebo
brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, a fyzickým
osobám, které tyto činnosti nebo politiky aktivně podporují nebo
je provádějí, a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či
orgánům s nimi spojeným;
b) právnickým osobám, subjektům či orgánům, které materiálně či
finančně podporují činnosti narušující nebo ohrožující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny;
c) právnickým osobám, subjektům či orgánům na Krymu nebo v Sevas
topolu, jejichž vlastnictví bylo převedeno v rozporu s ukrajinským
právem, nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům, které mají
z takového převodu prospěch;
d) fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům, které
aktivně poskytují materiální či finanční podporu ruským činitelům
s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu nebo za
destabilizaci východní Ukrajiny nebo které mají z vazby na tyto
činitele prospěch; nebo
e) fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům, které
provádějí transakce se separatistickými skupinami v oblasti Donbasu
na Ukrajině,
uvedeným na seznamu v příloze, nebo které jsou těmito osobami,
subjekty či orgány vlastněny, drženy či kontrolovány.
▼B
2.
Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje se nezpřístupní
fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným
v příloze, a to přímo ani nepřímo ani v jejich prospěch.
3.
Příslušný orgán členského státu může povolit uvolnění určitých
zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo
zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských
zdrojů za podmínek, které považuje za vhodné, pokud zjistí, že tyto
finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:
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a) nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze
a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny,
plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou
péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b) určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě
výdajů spojených s poskytováním právních služeb;

c) určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení
nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských
zdrojů; nebo

d) nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán
oznámí nejméně dva týdny před udělením povolení příslušným
orgánům ostatních členských států a Komisi důvody, proč se
domnívá, že by mělo být konkrétní povolení uděleno.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém
povolení, které bylo uděleno podle tohoto odstavce.

4.
Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členského státu
povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo
hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem
rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení osoby,
subjektu či orgánu podle odstavce 1 na seznam uvedený v příloze,
nebo předmětem soudního nebo správního rozhodnutí vydaného
v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném člen
ském státě, a to před tímto dnem nebo po něm;

b) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně
k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím
nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to
v mezích stanovených platnými právními a správními předpisy,
kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c) nález či rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby,
subjektu či orgánů uvedených v příloze; a

d) uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem
v dotčeném členském státě.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém
povolení uděleném podle tohoto odstavce.

5.
Odstavec 1 nebrání fyzickým nebo právnickým osobám,
subjektům či orgánům zařazeným na seznam provést platbu vyplývající
ze smlouvy, jež byla uzavřena před jejich zařazením na seznam uvedený
v příloze, jestliže dotčený členský stát shledá, že tuto platbu přímo ani
nepřímo neobdrží fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán
uvedené v odstavci 1.
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6.

Odstavec 2 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty:

a) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů;
b) plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly
uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahují
opatření podle odstavců 1 a 2; nebo
c) plateb splatných na základě soudního či správního rozhodnutí nebo
rozhodčího nálezu, které byly vydány v Unii nebo které jsou
v dotčeném členském státě vykonatelné,
pokud se na veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahují
opatření podle odstavce 1.

Článek 3
▼M3
1.
Rada na návrh členského státu nebo vysokého představitele Unie
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku rozhoduje jednomyslně
o sestavení nebo změně seznamu uvedeného v příloze.
▼B
2.
Rada sdělí dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či
orgánu své rozhodnutí podle odstavce 1 včetně důvodů zařazení na
seznam, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním ozná
mení, a tím jim umožní se k záležitosti vyjádřit.
3.
Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada
své rozhodnutí podle odstavce 1 přezkoumá a dotčenou osobu, subjekt
či orgán o této skutečnosti informuje.

Článek 4
1.
V příloze jsou uvedeny důvody pro zařazení fyzických nebo práv
nických osob, subjektů či orgánů podle čl. 1 odst.1 a čl. 2 odst. 1 na
seznam.
2.
V příloze jsou rovněž uvedeny případné dostupné informace
nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob,
subjektů či orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace
zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní
příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li
známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty
či orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum regis
trace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 5
Pro dosažení co největšího účinku opatření podle čl. 1 odst. 1 a čl. 2
odst.1 podporuje Unie třetí státy v přijímání omezujících opatření
podobných těm, která jsou stanovena v tomto rozhodnutí.

2014D0145 — CS — 16.09.2015 — 006.001 — 7
▼B
Článek 6
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku
Evropské unie.
▼M14
Toto rozhodnutí se použije do 15. března 2016.
▼B
Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumáváno. Pokud Rada usoudí, že
jeho cílů nebylo dosaženo, bude případně prodlouženo či změněno.
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▼B
PŘÍLOHA
Seznam osob, subjektů a orgánů uvedených v článcích 1 a 2

▼M3
▼C1
Osoby

▼B
Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

▼M14
1.

Sergey Valerye
vich AKSYO
NOV,
Sergei Valerievich
AKSENOV
(Сергей Валерь
евич Aксёнов),

Datum narození:
26.11.1972
Místo narození: Bělcy
(Bălți), nyní
Moldavská republika

Serhiy Valeriyo
vych AKSYONOV
(Сергiй Валерi
йович Аксьонов)

2.

Vladimir Andre
evich KONSTAN
TINOV
(Владимир
Андреевич
Константинов)

Aksjonov byl Nejvyšší radou Krymu dne
27. února 2014 za přítomnosti proruských ozbro
jenců zvolen „krymským premiérem“. Jeho „zvo
lení“ bylo dne 1. března 2014 prohlášeno Olek
sandrem Turčynovem za protiústavní. Aktivně se
zasazoval o uspořádání „referenda“ dne 16. března
2014. Od 9. října 2014 „hlava“ tzv. „Republiky
Krym“.

17.3.2014

Člen předsednictva Státní rady Ruska.

Datum narození:
19.11.1956
Místo narození:
Vladimirovka,
Slobodzejská oblast,
Moldavská SSR (nyní
Moldavská republika)
nebo

Coby předseda Nejvyšší rady Autonomní repu
bliky Krym sehrál Konstantinov důležitou úlohu
v rozhodnutích Nejvyšší rady ohledně „refe
renda“ proti územní celistvosti Ukrajiny a vyzýval
voliče, aby hlasovali pro nezávislost Krymu.

17.3.2014

Coby bývalý místopředseda Rady ministrů Auto
nomní republiky Krym sehrál Těmirgalijev důle
žitou úlohu v rozhodnutích, jež přijala Nejvyšší
rada ohledně „referenda“ proti územní celistvosti
Ukrajiny. Aktivně se zasazoval za připojení
Krymu k Ruské federaci.

17.3.2014

Berezovskij byl dne 1. března 2014 jmenován
velitelem ukrajinského námořnictva, ale poté
složil přísahu krymským ozbrojeným silám,
a tímto svou přísahu ukrajinskému námořnictvu
porušil.

17.3.2014

Bogomol, Moldavská
SSR

3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV

Datum narození:
15.8.1976

(Рустам Ильми
рович Темирг
алиев)

Místo narození:
Ulan-Ude, Burjatská
ASSR
(Ruská SFSR)

4.

Denis Valentino
vich BEREZOV
SKIY
(Денис Валентин
ович Бере
зовский)

5.

Datum narození:
15.7.1974
Místo narození:
Charkov, Ukrajinská
SSR

Následně byl jmenován zástupcem velitele černo
mořské flotily Ruské federace.

Aleksei Mikhailo
vich CHALIY

Datum narození:
13.6.1961

(Алексей Михай
лович Чалый)

Místo narození:
Moskva nebo
Sevastopol

Čalyj se dne 23. února 2014 na základě veřejné
aklamace stal „starostou Sevastopolu“ a toto
„zvolení“ přijal. Aktivně se zasazoval o to, aby
se Sevastopol po referendu dne 16. března 2014
stal samostatným celkem v rámci Ruské federace.
Podepsal smlouvu o přijetí Republiky Krym do
Ruské federace. Předseda zákonodárného shro
máždění města Sevastopolu.

17.3.2014
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6.

Pyotr Anatoliyo
vych ZIMA

Identifikační údaje

Yuriy Gennadye
vich
ZHEREBTSOV
(Юрий Геннади
евич Жеребцов)

8.

Sergey Pavlovych
TSEKOV
(Сергей Павлович
Цеков)

Datum
zařazení na
seznam

Datum narození:
29.3.1965

Zima byl dne 3. března 2014 „premiérem“
Aksjonovem jmenován novým vedoucím předsta
vitelem Ukrajinské bezpečnostní služby na
Krymu a své jmenování přijal. Ruské zpravo
dajské službě (SBU) předal důležité informace,
včetně databáze. Mezi těmito informacemi byly
informace o proevropských aktivistech z Majdanu
a obráncích lidských práv na Krymu. Sehrál důle
žitou úlohu při bránění orgánům Ukrajiny
v kontrole nad krymským územím. Dne
11. března 2014 bylo dřívějšími důstojníky Ukra
jinské bezpečnostní služby na Krymu oznámeno
utvoření nezávislé Krymské bezpečnostní služby.

17.3.2014

Datum narození:
19.11.1969

Poradce předsedy Nejvyšší rady Krymu, jeden
z vedoucích organizátorů „referenda“ proti
územní celistvosti Ukrajiny, konaného dne
16. března 2014. Člen Občanské komory tzv.
„Republiky Krym“.

17.3.2014

Místopředseda Nejvyšší rady; Cekov inicioval
společně se Sergejem Aksjonovem nezákonné
rozpuštění vlády Autonomní republiky Krym.
Pod pohrůžkou odvolání přiměl Vladimira
Konstantinova, aby se do tohoto úsilí zapojil.
Veřejně přiznal, že poslanci krymského parla
mentu iniciovali pozvání ruských vojáků, aby
převzali kontrolu nad Nejvyšší radou Autonomní
republiky Krym. Jako jeden z prvních krymských
vedoucích představitelů veřejně žádal o připojení
Krymu k Rusku.

17.3.2014

(Пётр Анатоль
евич Зима)

7.

Odůvodnění

Místo narození:
Izmail, Oděská oblast,
Ukrajinská SSR, nebo
Oděsa

Datum narození:
29.9.1953 nebo
23.9.1953
Místo narození:
Simferopol

Člen Rady federace Ruské federace za tzv.
„Republiku Krym“.

9.

10.

Viktor Alekseevich
OZEROV

Datum narození:
5.1.1958

Předseda Bezpečnostního a obranného výboru
Rady federace Ruské federace.

(Виктор Алексе
евич Озеров)

Místo narození:
Abakan, Khakassia
(Chakasie)

Ozerov dne 1. března 2014 v Radě federace
jménem Bezpečnostního a obranného výboru
Rady federace veřejně podpořil rozmístění
ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

Vladimir Michailo Datum narození:
29.9.1952
vich DZHA
BAROV
(Владимир
Михайлович
Джабаров)

První místopředseda Výboru Rady federace pro
mezinárodní záležitosti.
Džabarov dne 1. března 2014 v Radě federace
jménem Výboru Rady federace pro mezinárodní
záležitosti veřejně podpořil rozmístění ruských
ozbrojených sil na Ukrajině.

17.3.2014

17.3.2014
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Andrei Aleksan
drovich KLISHAS

Identifikační údaje

Datum narození:
9.11.1972

Odůvodnění

Předseda Ústavního výboru Rady federace Ruské
federace.

(Андрей Алексан Místo narození:
дрович Клишас)
Sverdlovsk

Klišas dne 1. března 2014 v Radě federace
veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených
sil na Ukrajině. Ve veřejných prohlášeních se
Klišas snažil ospravedlnit ruský vojenský zásah
na Ukrajině tvrzením, že „ukrajinský prezident
podporuje výzvu krymských orgánů adresovanou
prezidentovi Ruské federace o poskytnutí všeza
hrnující pomoci na obranu občanů Krymu“.

Nikolai Ivanovich
RYZHKOV

Datum narození:
28.9.1929

(Николай Иван
ович Рыжков)

Místo narození:
Dylejevka, Doněcká
oblast, Ukrajinská
SSR

Člen Výboru Rady federace Ruské federace pro
federální záležitosti, regionální politiku a severní
oblasti.

Evgeni Viktoro
vich BUSHMIN

Datum narození:
4.10.1958

(Евгений Викто
рович Бушмин)

Místo narození:
Lopatino, Sergačská
oblast, RSFSR

Aleksandr Boriso
vich TOTOONOV

Datum narození:
3.4.1957

Člen Výboru Rady federace Ruské federace pro
kulturu, vědu a informace.

(Александр Бори
сович Тотоонов)

Místo narození:
Ordžonikidze, Severní
Osetie

Totoonov dne 1. března 2014 v Radě federace
veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených
sil na Ukrajině.

Oleg Evgenevich
PANTELEEV

Datum narození:
21.7.1952

Bývalý první místopředseda Výboru Rady fede
race pro parlamentní záležitosti.

(Олег Евгеньевич
Пантелеев)

Místo narození:
Žitnikovskoje,
Kurganská oblast
(Kurganský region)

Pantělejev dne 1. března 2014 v Radě federace
veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených
sil na Ukrajině.

Sergei Mikhailo
vich MIRONOV

Datum narození:
14.2.1953

(Сергей Михай
лович Миронов)

Místo narození:
Puškin, Leningradská
oblast

Člen Rady Státní dumy; vedoucí představitel
frakce Spravedlivé Rusko ve Státní dumě Ruské
federace.

Sergei Vladimiro
vich ZHELE
ZNYAK

Datum narození:
30.7.1970

Místo narození:
(Сергей Владими Petrohrad (dříve
Leningrad)
рович Железняк)

Datum
zařazení na
seznam

17.3.2014

17.3.2014

Ryžkov dne 1. března 2014 v Radě federace
veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených
sil na Ukrajině.

Místopředseda Rady federace Ruské federace.

17.3.2014

Bušmin dne 1. března 2014 v Radě federace
veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených
sil na Ukrajině.

17.3.2014

17.3.2014

17.3.2014

Inicioval návrh zákona umožňující Ruské federaci
přijmout, pod záminkou ochrany ruských občanů,
do svého uspořádání území cizí země bez
souhlasu této země nebo mezinárodní smlouvy.

Místopředseda Státní dumy Ruské federace.
Aktivně podporoval použití ruských ozbrojených
sil na Ukrajině a připojení Krymu. Osobně vedl
demonstrace na podporu použití ruských ozbroje
ných sil na Ukrajině.

17.3.2014
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18.

19.

20.

21.

Identifikační údaje

Leonid Eduardo
vich SLUTSKI

Datum narození:
4.1.1968

(Леонид Эдуард
ович Слуцкий)

Místo narození:
Moskva

Aleksandr Vikto
rovich VITKO

Datum narození:
13.9.1961

(Александр
Викторович
Витко)

Místo narození:
Vitebsk, Běloruská
SSR

Anatoliy Alekse
evich SIDOROV

Datum narození:
2.7.1958

(Анатолий
Алексеевич
Сидоров)

Místo narození: Siva,
Permská oblast, SSSR

Viktorovich Alek
sandr GALKIN

Datum narození:
22.3.1958

(Александр
Викторович
Галкин)

Místo narození:
Ordžonikidze,
Severoosetinská ASSR

Odůvodnění

Předseda Výboru Státní dumy pro záležitosti
Společenství nezávislých států (člen Liberálnědemokratické strany Ruska).

Datum
zařazení na
seznam

17.3.2014

Aktivně podporoval použití ruských ozbrojených
sil na Ukrajině a připojení Krymu.
Velitel černomořské flotily, viceadmirál.

17.3.2014

Zodpovědný za velení ruským ozbrojeným silám
při okupaci svrchovaného ukrajinského území.

Velitel ruského Západního vojenského okruhu,
jehož jednotky jsou rozmístěny na Krymu. Je
zodpovědný za část ruské vojenské přítomnosti
na Krymu, která narušuje svrchovanost Ukrajiny;
napomáhal krymským orgánům při zabraňování
veřejným demonstracím proti krokům vedoucím
k „referendu“ a začlenění do Ruska.

17.3.2014

Ruský Jižní vojenský okruh, jehož ozbrojené síly
se nacházejí na Krymu; pod Galkinovo velení
spadá černomořská flotila; většina přesunu ozbro
jených sil na Krym probíhala přes Jižní vojenský
okruh.

17.3.2014

Velitel ruského Jižního vojenského okruhu.
Vojenské síly Jižního vojenského okruhu jsou
rozmístěny na Krymu. Je zodpovědný za část
ruské vojenské přítomnosti na Krymu, která naru
šuje svrchovanost Ukrajiny; napomáhal krym
ským orgánům při zabraňování veřejným demon
stracím proti krokům vedoucím k „referendu“
a začlenění do Ruska. Pod velení ruského Jižního
vojenského okruhu spadá rovněž černomořská
flotila.
22.

23.

24.

25.

Dmitry Olegovich
ROGOZIN

Datum narození:
21.12.1963

(Дмитрий Олег
ович Рогозин)

Místo narození:
Moskva

Yurievich Sergey
GLAZYEV

Datum narození:
1.1.1961

(Сергей Юрьевич
Глазьев)

Místo narození:
Záporoží, Ukrajinská
SSR

Valentina Ivanova
MATVIYENKO,
rozená Tyutina

Datum narození:
7.4.1949

(Валентина Иван
овна Матвиенко,
rozená Тютина)

Místo narození:
Šepetovka,
Chmelnycká oblast
(Kamenec Podolský),
Ukrajinská SSR

Sergei Evgenevich
NARYSHKIN

Datum narození:
27.10.1954

(Сергей Евген
ьевич Нарышкин)

Místo narození:
Petrohrad (dříve
Leningrad)

Místopředseda vlády Ruské federace; veřejně
vyzýval k anektování Krymu.

21.3.2014

Poradce prezidenta Ruské federace; veřejně
vyzýval k anektování Krymu.

21.3.2014

Předsedkyně Rady federace; dne 1. března 2014
na zasedání Rady federace veřejně podpořila
rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

21.3.2014

Předseda Státní dumy; veřejně podpořil rozmís
tění ruských ozbrojených sil na Ukrajině; veřejně
podpořil smlouvu o znovusjednocení Ruska
a Krymu a související federální ústavní zákon.

21.3.2014
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26.

Dmitry Konstanti
novich KISE
LYOV,
Dmitrii Konstanti
novich KISELEV

Identifikační údaje

Datum narození:
26.4.1954
Místo narození:
Moskva

Odůvodnění

Prezidentským výnosem ze dne 9. prosince 2013
byl jmenován ředitelem ruské federální státní
tiskové agentury „Rossija Segodňa“;

Datum
zařazení na
seznam

21.3.2014

ústřední postava vládní propagandy podporující
rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

(Дмитрий Конст
антинович
Киселёв)
27.

28.

29.

30.

Alexander Miha
ilovich NOSATOV

Datum narození:
27.3.1963

Zástupce velitele černomořské námořní flotily;
kontradmirál.

(Александр
Михайлович
Носатов)

Místo narození:
Sevastopol, Ukrajinská
SSR

Zodpovědný za velení ruským ozbrojeným silám
při okupaci svrchovaného ukrajinského území.

Valery Vladimiro
vich KULIKOV

Datum narození:
1.9.1956

Zástupce velitele černomořské námořní flotily;
kontradmirál.

(Валерий Влад
имирович
Куликов)

Místo narození:
Záporoží, Ukrajinská
SSR

Zodpovědný za velení ruským ozbrojeným silám
při okupaci svrchovaného ukrajinského území.

Vladislav Yuri
evich SURKOV

Datum narození:
21.9.1964

21.3.2014

(Владислав
Юрьевич Сурков)

Místo narození:
Solncevo, Lipecká
oblast

Poradce prezidenta Ruské federace; organizátor
procesu na Krymu, jehož prostřednictvím byla
místní krymská společenství mobilizována
k akcím zaměřeným na oslabení ukrajinských
orgánů na Krymu.

Mikhail Grigori
evich
MALYSHEV

Datum narození:
10.10.1955

Předseda krymské volební komise. Odpovědný za
organizaci krymského referenda. Podle ruského
systému odpovědný za podpis výsledků „referen
da“.

21.3.2014

Předseda sevastopolské volební komise. Odpo
vědný za organizaci krymského referenda. Podle
ruského systému odpovědný za podpis výsledků
„referenda“.

21.3.2014

Faktický velitel ruských ozbrojených jednotek
rozmístěných na území Krymu (jež Rusko nadále
oficiálně označuje za „místní domobranu“).
Zástupce velitele Jižního vojenského okruhu.

21.3.2014

Poslankyně Státní dumy. Tvůrkyně a spolupřed
kladatelka nedávných legislativních návrhů
v Rusku, které by měly regionům jiných zemí
umožnit, aby se připojily k Rusku bez předcho
zího souhlasu jejich centrálních orgánů.

21.3.2014

Místopředseda vlády; odpovědný za dohled nad
začleněním anektované Autonomní republiky
Krym do Ruské federace.

29.4.2014

(Михаил Григ
орьевич
Малышев)
31.

32.

Místo narození:
Simferopol, Krym

Valery Kirillovich
MEDVEDEV

Datum narození:
21.8.1946

(Валерий Кирил
лович Медведев)

Místo narození:
Šmakovka, Přímořský
kraj

generálporučík
Igor Nikolaevich
(Mykolayovich)
TURCHENYUK

Datum narození
5.12.1959
Místo narození: Oš,
Kyrgyzská SSR

21.3.2014

21.3.2014

(Игорь Никола
евич Турченюк)
33.

Elena Borisovna
MIZULINA,
rozená Dmitriyeva
(Елена Борисовна
Мизулина, rozená
Дмитриева)

34.

Datum narození:
9.12.1954
Místo narození: Buj,
Kostromská oblast

Dmitry Nikolaye
vich KOZAK

Datum narození:
7.11.1958

(Дмитрий Нико
лаевич Козак)

Místo narození:
Bandurovo,
Kirovogradská oblast,
Ukrajinská SSR
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35.

36.

37.

38.

▼M13

Identifikační údaje

Oleg Yevgenyvich
BELAVENTSEV

Datum narození
15.9.1949

(Олег Евгеньевич
Белавенцев)

Místo narození:
Moskva

Oleg Genrikhovich
SAVELYEV

Datum narození
27.10.1965

(Олег Генрихович
Савельев)

Místo narození:
Leningrad

Sergei Ivanovich
MENYAILO

Datum narození:
22.8.1960

(Сергей Иванович
Меняйло)

Místo narození:
Alagir,
Severoosetinská
autonomní SSR,
RSFSR

Olga Fedorovna
KOVITIDI

Datum narození:
7.5.1962

(Ольга Фёдоровна
Ковитиди)

Místo narození:
Simferopol,
Ukrajinská SSR

Sergei Ivanovich
NEVEROV

Datum narození:
21.12.1961

(Сергей Иванович
Меняйло)

Místo narození:
Taštagol, SSSR

Igor Dmitrievich
SERGUN

Datum narození:
28.3.1957

(Игорь Дмитри
евич Сергун)

Místo narození:
Podolsk, Moskevská
oblast

Valery Vasilevich
GERASIMOV

Datum narození:
8.9.1955

(Валерий Василь
евич Герасимов)

Místo narození: Kazaň

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Zplnomocněný zástupce prezidenta Ruské fede
race pro tzv. „Krymský federální okruh“; nestálý
člen Rady bezpečnosti Ruské federace; odpo
vědný za provádění ústavních pravomocí ruské
hlavy státu na území anektované Autonomní
republiky Krym.

29.4.2014

Ministr pro záležitosti Krymu; odpovědný za
začlenění anektované Autonomní republiky
Krym do Ruské federace.

29.4.2014

Gubernátor anektovaného ukrajinského města
Sevastopolu.

29.4.2014

Členka Rady federace Ruska za anektovanou
Autonomní republiku Krym.

29.4.2014

Místopředseda Státní dumy, Jednotné Rusko;
odpovědný za zahájení vypracování legislativy
pro začlenění anektované Autonomní republiky
Krym do Ruské federace.

29.4.2014

Ředitel GRU (hlavní zpravodajská služba),
zástupce náčelníka generálního štábu ozbrojených
sil Ruské federace, generálporučík. Odpovědný
za činnost členů GRU na východě Ukrajiny.

29.4.2014

Náčelník generálního štábu ozbrojených sil Ruské
federace, první náměstek ministra obrany Ruské
federace, armádní generál; odpovědný za masivní
rozmístění ruských vojenských jednotek u hranic
s Ukrajinou a za to, že nezabránil vyhrocení
situace.

29.4.2014

Aktivní vůdce „Luhanské gardy“; účastnil se
obsazení budovy oblastní kanceláře bezpečnostní
služby v Luhansku, natočil video z obsazené
budovy určené prezidentu Putinovi a Rusku;
úzká vazba na „Armádu jihovýchodu“.

29.4.2014

_____

▼M14
40.

41.

42.

43.

German
PROKOPIV
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44.

45.

Identifikační údaje

Valeriy Bmitri
evich BOLOTOV

Datum narození:
13.2.1970

(Валерий
Дмитриевич
Болотов)

Místo narození:
Luhansk

Andriy Yevgeno
vych PURGIN

Datum narození:
26.1.1972

(Андрiй
Eвгенович
Пургiн),

Místo narození:
Doněck

Andrei Evgenevich
PURGIN

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Jeden z vůdců separatistické skupiny „Armáda
jihovýchodu“, která obsadila budovu bezpeč
nostní služby v Luhanské oblasti. Důstojník ve
výslužbě. Před obsazením budovy měl on
a jeho další komplici zbraně, které byly zjevně
nezákonně dodány z Ruska a místními zločinec
kými skupinami.

29.4.2014

Bývalý hlavní představitel tzv. „Doněcké lidové
republiky“, aktivní účastník a organizátor separa
tistických akcí, koordinátor akcí „ruských turistů“
v Doněcku. Spoluzakladatel „občanské iniciativy
Donbasu pro euroasijskou unii“. „Předseda“
„Lidové rady Doněcké lidové republiky“.

29.4.2014

Jeden z vedoucích představitelů tzv. „Doněcké
lidové republiky“; účastnil se obsazení a okupace
sídla oblastní správy; aktivní mluvčí separatistů.
„Místopředseda“ „Lidové rady“ tzv. „Doněcké
lidové republiky“.

29.4.2014

Jeden z vedoucích představitelů ideologicky radi
kální organizace Lidové milice Donbasu; aktivně
se účastnil obsazení řady státních budov
v Doněcké oblasti.

29.4.2014

Identifikován jako člen hlavní zpravodajské
služby (GRU) generálního štábu ozbrojených sil
Ruské federace; byl zapojen do událostí ve Slov
jansku; je spolupracovníkem Sergeje Aksjonova,
samozvaného předsedy vlády Krymu, pro bezpeč
nostní otázky. Vedoucí představitel veřejného
hnutí „Nové Rusko“ (Novorossija).

29.4.2014

První
zástupce
personálního
vedoucího
prezidentské kanceláře Ruska; odpovědný za
dohled nad politickým začleněním anektované
ukrajinské oblasti Krym k Ruské federaci.

12.5.2014

Velitel ruských výsadkářských sil, generálplukov
ník; ve svém vysokém postavení nese odpověd
nost za nasazování ruských výsadkářských
jednotek na Krymu.

12.5.2014

Předseda Ústavního výboru Státní dumy; odpo
vědný za umožnění přijetí legislativy týkající se
anexe Krymu a Sevastopolu k Ruské federaci.

12.5.2014

(Андрей Евген
ьевич Пургин)
46.

Denys Volodymy
rovych
PUSHYLIN

Datum narození:
9.5.1981 nebo
9.5.1982

(Денис Волод
имирович
Пушилiн),

Místo narození:
Makijivka (Doněcká
oblast)

Denis Vladimiro
vich PUSHILIN
(Денис Владими
рович Пушилин)
47.

48.

49.

50.

Sergey Gennade
vich
TSYPLAKOV

Datum narození:
1.5.1983

Igor Vsevolodo
vich GIRKIN

Datum narození:
17.12.1970

(Игорь Всев
олодович Гирк
ин), také znám
jako Igor Strelkov
(Ihor Strielkov)

Místo narození:
Moskva

Vyacheslav Vikto
rovich VOLODIN

Datum narození:
4.2.1964

(Вячеслав Викто
рович Володин)

Místo narození:
Aleksejevka,
Saratovská oblast

Vladimir Anatoli
evich
SHAMANOV

Datum narození:
15.2.1957

(Владимир
Анатольевич
Шаманов)
51.

Místo narození:
Charcyzsk, Doněcká
oblast

Místo narození:
Barnaul

Vladimir Nikola
evich PLIGIN

Datum narození:
19.5.1960

(Владимир Нико
лаевич Плигин)

Místo narození:
Ignatovo,
Vologodská oblast,
SSSR
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52.

Petr Grigorievich
JAROSH
(Петр Григорь
евич Ярош)

53.

54.

Identifikační údaje

Datum narození:
30.1.1971 nebo
16.3.1966

Datum
zařazení na
seznam

Vedoucí Úřadu federální migrační služby pro
Krym; odpovědný za systematické a urychlené
vydávání ruských pasů krymským obyvatelům.

12.5.2014

Vedoucí Úřadu federální migrační služby pro
Sevastopol; odpovědný za systematické a urych
lené vydávání ruských pasů obyvatelům Sevasto
polu.

12.5.2014

Bývalý samozvaný starosta města Slovjansk.
Ponomarjov vyzval Vladimira Putina, aby vyslal
ruské vojenské oddíly na ochranu města a později
jej požádal o dodávku zbraní. Ponomarjovovi lidé
jsou zapojení do únosů (zajali Irmu Kratovou
a reportéra Vice News Simona Ostrovského,
kteří byli oba později propuštěni; zadrželi
vojenské pozorovatele působící v souladu
s Vídeňským dokumentem OBSE). Nadále
aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

12.5.2014

Jeden z vůdců samozvané milice z města
Horlivka; převzal kontrolu na budovou ukrajinské
tajné služby (Služba bezpečnosti Ukrajiny, SBU)
v Doněcké oblasti a poté obsadil místní sídlo
ministerstva vnitra ve městě Horlivka; je ve
spojení s Igorem Strelkovem, pod jehož vedením
byl podle SBU zapojen do vraždy člena městské
rady města Horlivka, Volodymyra Rybaka.

12.5.2014

Jeden z vůdců ozbrojených sil samozvané
„Doněcké lidové republiky“. Cílem těchto sil je
podle Pušylina, jednoho z vůdců „Doněcké
lidové republiky“, „chránit lid a územní celistvost
Doněcké lidové republiky“.

12.5.2014

Bývalý poslanec parlamentu, jako takový veřejně
vyzval k vytvoření tzv. „Federální republiky
Nové Rusko“ (Novorossija), složené z jihový
chodních oblastí Ukrajiny. Nadále aktivně
podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.5.2014

Místo narození: obec
Skvorcovo,
Simferopolská oblast,
Krym

Oleg Grigorievich
KOZYURA

Datum narození:
19.12.1962

(Олег Григорь
евич Козюра)

Místo narození:
Záporoží

Viacheslav PONO Datum narození:
MARIOV,
2.5.1965
Vyacheslav Volo
dymyrovich
PONOMARYOV

Odůvodnění

Místo narození:
Slovjansk (Doněcká
oblast)

(В'ячеслав Волод
имировичПонома
рьов),
Viacheslav Vladi
mirovich PONO
MAREV
(Вячеслав Влад
имирович
Пономарëв)
55.

Igor Nikolaevich
BEZLER

Datum narození:
30.12.1965

(Игорь Никола
евич Безлер), také
znám jako Bes
(Běs)

Místo narození:
Simferopol, Krym

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV

8. května 2014 mu
bylo 33 let.

(Игорь Евген
ьевич
Какидзянов),

Možná narozen
25. července 1980
v Makijivce, Doněcká
oblast

▼M13
56.

Igor Evegenevich
KHAKIM
ZYANOV
(Игорь Евген
ьевич
Хакимзянов)

▼M14
57.

Oleg TSARIOV,
Oleh Anatoliyo
vych TSAROV
(Олег Анато
лтович Царьов),
Oleg Anatolevich
TSAREV
(Олег Анатоль
евич Цаpëв)

Datum narození:
2.6.1970
Místo narození:
Dněpropetrovsk
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58.

59.

Identifikační údaje

Roman Vktorovich
LYAGIN

Datum narození:
30.5.1980

(Роман Викто
рович Лягин)

Místo narození:
Doněck, Ukrajina

Aleksandr Serge
evich MALYK
HIN,

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Vedoucí ústřední volební komise tzv. „Doněcké
lidové republiky“; aktivně organizoval refe
rendum dne 11. května o sebeurčení „Doněcké
lidové republiky“. Bývalý „ministr práce a sociál
ních věcí“.

12.5.2014

Datum narození:
12.1.1981

Vedoucí ústřední volební komise tzv. „Luhanské
lidové republiky“. Aktivně organizoval refe
rendum dne 11. května 2014 o sebeurčení tzv.
„Luhanské lidové republiky“.

12.5.2014

Datum narození:
18.3.1980

Státní zástupkyně na Krymu; aktivně prováděla
ruskou anexi Krymu.

12.5.2014

Místo narození:
Sevastopol, Krym

Prokurátor města Sevastopol; aktivně prováděl
ruskou anexi Sevastopolu.

12.5.2014

Aleksandr Yure
vich BORODAI

Datum narození:
25.7.1972

12.7.2014

(Александр
Юрьевич Боро
дай)

Místo narození:
Moskva

Bývalý „předseda vlády Doněcké lidové republi
ky“, jako takový odpovědný za separatistické
„vládní“ činnosti tzv. „vlády Doněcké lidové
republiky“ (například 8. července 2014 prohlásil,
že „naše vojsko provádí zvláštní operaci proti
ukrajinským ‚fašistům‘“), signatář memoranda
o porozumění o „Novoruském svazu“. Nadále
aktivně podporuje separatistické akce nebo
politiky.

Alexander
KHODAKOV
SKY,

Datum narození:
18.12.1972

Bývalý „ministr bezpečnosti Doněcké lidové
republiky“, jako takový odpovědný za separatis
tickou činnost bezpečnostních složek tzv. „vlády
Doněcké lidové republiky“. Nadále aktivně
podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.7.2014

Alexander Serge
evich MALYHIN
(Александр
Сергеевич Малн
хин)

60.

Natalia Vladimi
rovna POKLON
SKAYA
(Наталья Влад
имировна
Поклонская)

61.

Igor Sergeievich
SHEVCHENKO

Místo narození:
Michailovka,
Vorošilovgradská
oblast, Ukrajinská
SSR, nebo Jevpatorija,
Ukrajinská SSR

(Игорь Сергеевич
Шевченко)

62.

63.

Oleksandr Serhi
yovych KHODA
KOVSKIY
(Олександр Серг
iйович Ходако
вський),
Aleksandr Serge
evich KHODA
KOVSKII
(Александр
Сергеевич
Ходаковский)

Místo narození:
Doněck
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64.

Identifikační údaje

Alexandr Aleksan Datum narození:
drovich KALYUS 9.10.1975
SKY,
(Александр
Александрович
Калюсский)

65.

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Tzv. „faktický místopředseda vlády pro sociální
věci Doněcké lidové republiky“. Odpovědný za
separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády
Doněcké lidové republiky“.

12.7.2014

12.7.2014

12.7.2014

Alexander
KHRYAKOV,

Datum narození:
6.11.1958

Aleksandr Vitali
evich
KHRYAKOV

Místo narození:
Doněck

Bývalý „ministr informací a hromadných sdělo
vacích prostředků Doněcké lidové republiky“.
Odpovědný za proseparatistickou propagandu
tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“.

Marat Faatovich
BASHIROV

Datum narození:
20.1.1964

Bývalý „předseda Rady ministrů Luhanské lidové
republiky“, potvrzen dne 8. července 2014.

(Марат Фаатович
Баширов)

Místo narození:
Iževsk, Ruská federace

Odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti
tzv. „vlády Luhanské lidové republiky“.

Vasyl NIKITIN,

Datum narození:
25.11.1971

„Místopředseda Rady ministrů Luhanské lidové
republiky“ (dříve nazýván „premiér Luhanské
lidové republiky“, bývalý mluvčí „Armády jiho
východu“).

(Александр
Витальевич
Хряков),
Oleksandr Vitali
yovych
KHRYAKOV
(Олександр
ВiTалiйович
Хряков)

66.

67.

Vasilii Aleksan
drovich NIKITIN
(Василий Алекс
андрович
Никитин)

Místo narození:
Šargun (Uzbekistán)

12.7.2014

Odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti
tzv. „vlády Luhanské lidové republiky“.
Odpovědný za prohlášení Armády jihovýchodu,
že se ukrajinské prezidentské volby nemohou
v „Luhanské lidové republice“ konat z důvodu
„nového“ statusu regionu.

68.

Aleksey Vyache
slavovich
KARYAKIN

Datum narození:
7.4.1980 nebo
7.4.1979

(Алексей Вячесл
авович Карякин)

Místo narození:
Stachanov (Luhanská
oblast)

Tzv. „předseda Nejvyšší rady Luhanské lidové
republiky“.

12.7.2014

Odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti
„Nejvyšší rady“, odpovědný za vyzvání Ruské
federace k uznání nezávislosti „Luhanské lidové
republiky“.
Signatář memoranda o porozumění týkajícího se
„Novoruského svazu“.

69.

Yuriy Volodymy
rovych IVAKIN

Datum narození:
13.8.1954

(Юрiй Володими
рович Iвакiн),

Místo narození:
Perevalsk (Luhanská
oblast)

Iurii Vladimirovich
IVAKIN
(Юрий Владими
рович Ивакин)

Bývalý „ministr vnitra Luhanské lidové republi
ky“, jako takový odpovědný za separatistické
„vládní“ činnosti tzv. „vlády Luhanské lidové
republiky“.

12.7.2014
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70.

Igor PLOTNIT
SKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

71.

Identifikační údaje

Datum narození:
24.6.1964 nebo
25.6.1964 nebo
26.6.1964

(Игорь Венедик
тович Плотниц
кий)

Místo narození:
Luhansk (možná
Kelmenci, Černovická
oblast)

Nikolay
KOZITSYN

Datum narození:
20.6.1956
Místo narození:
Doněcká oblast

Odůvodnění

Bývalý „ministr obrany“ a v současnosti „hlava“
tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Datum
zařazení na
seznam

12.7.2014

Odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti
tzv. „vlády Luhanské lidové republiky“.

Velitel kozáckých sil.

12.7.2014

Odpovědný za velení separatistům na východě
Ukrajiny bojujícím proti ukrajinským vládním
silám.

_____

73.

74.

Mikhail Efimovich
FRADKOV

Datum narození:
1.9.1950

(Михаил
Ефимович Фрад
ков)

Místo narození:
Kurumoch,
Kujbyševská oblast

Nikolai Platono
vich
PATRUSHEV

Datum narození:
11.7.1951

(Николай Плато
нович Патрушев)

75.

Aleksandr Vasili
evich BORT
NIKOV

Místo narození:
Leningrad (Petrohrad)

Datum narození:
15.11.1951
Místo narození: Perm

(Александр
Васильевич
Бортников)

76.

Rashid Gumaro
vich NURGALIEV

Datum narození:
8.10.1956

(Рашид Гума
рович Нургалиев)

Místo narození:
Žetikara, Kazašská
sovětská socialistická
republika

Stálý člen Bezpečnostní rady Ruské federace;
ředitel Zahraniční zpravodajské služby Ruské
federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která
poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkají
cích se národní bezpečnosti a tyto záležitosti
koordinuje, se podílel na vytváření politiky
ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

Stálý člen a tajemník Bezpečnostní rady Ruské
federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která
poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkají
cích se národní bezpečnosti a tyto záležitosti
koordinuje, se podílel na vytváření politiky
ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

Stálý člen Bezpečnostní rady Ruské federace;
ředitel Federální bezpečnostní služby (FSB).
Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje
poradenství ohledně záležitostí týkajících se
národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje,
se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohro
žující územní celistvost, svrchovanost a nezávi
slost Ukrajiny.

25.7.2014

Stálý člen a zástupce tajemníka Bezpečnostní
rady Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní
rady, která poskytuje poradenství ohledně záleži
tostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto
záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření
politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014
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77.

78.

Identifikační údaje

Boris Vyachesla
vovich GRYZLOV

Datum narození:
15.12.1950

(Борис Вячеслав
ович Грызлов)

Sergei Orestovich
BESEDA

Mikhail Vladimi
rovich
DEGTYAREV
(Михаил Влад
имирович
Дегтярëв)

80.

Ramzan Akhma
dovitch
KADYROV
(Рамзан Ахма
тович Кадыров)

81.

25.7.2014

Místo narození:
Vladivostok

Datum narození:
17.5.1954

Velitel pátého odboru Federální bezpečnostní
služby Ruské federace (FSB).

25.7.2014

Jakožto vyšší důstojník FSB stojí v čele odboru
odpovědného za dohled nad zpravodajskými
operacemi a mezinárodními aktivitami.

Datum narození:
10.7.1981
Místo narození:
Kujbyšev (Samara)

Datum narození:
5.10.1976
Místo narození:
Centaroj

Alexander Niko
layevich
TKACHYOV

Datum narození:
23.12.1960

Pavel GUBAREV

Datum narození:
10.2.1983

Místo narození:
(Александр Нико Vyselki, Krasnodarský
kraj
лаевич Ткачëв)

82.

(Павел Юрьевич
Губарев)

Datum
zařazení na
seznam

Stálý člen Bezpečnostní rady Ruské federace.
Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje
poradenství ohledně záležitostí týkajících se
národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje,
se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohro
žující územní celistvost, svrchovanost a nezávi
slost Ukrajiny.

(Сергей Орес
тович Беседа)

79.

Odůvodnění

Místo narození:
Severodoněck

Poslanec Státní dumy.

25.7.2014

Dne 23.5.2014 oznámil inauguraci „faktického
velvyslanectví“ neuznané tzv. „Doněcké lidové
republiky“ v Moskvě, přispívá k narušování
nebo ohrožování územní celistvosti, svrchova
nosti a nezávislosti Ukrajiny.

Prezident Čečenské republiky. Kadyrov učinil
prohlášení na podporu nezákonné anexe Krymu
a na podporu ozbrojeného povstání na Ukrajině.
Mimo jiné dne 14. června 2014 prohlásil, „že
učiní vše na pomoc při obnově Krymu“. V této
souvislosti mu úřadující nejvyšší představitel
Autonomní republiky Krym udělil medaili „za
osvobození Krymu“ za podporu, kterou poskytl
při nezákonné anexi Krymu. Kromě toho dne
1. června 2014 uvedl, že je na požádání připraven
vyslat na Ukrajinu 74 000 čečenských dobrovol
níků.

25.7.2014

Bývalý gubernátor Krasnodarského kraje.

25.7.2014

Úřadující nejvyšší představitel Autonomní repu
bliky Krym mu udělil medaili „za osvobození
Krymu“ za podporu, kterou poskytl při nezá
konné anexi Krymu. Při této příležitosti úřadující
nejvyšší představitel Autonomní republiky Krym
uvedl, že Tkačov byl jedním z prvních, kdo
vyjádřil novému „vedení“ Krymu podporu.

Jeden ze samozvaných vůdců tzv. „Doněcké
lidové republiky“. Požádal o ruskou intervenci
na východní Ukrajině, a to i prostřednictvím
rozmístění ruských mírových sil. Má vazby na
Igora Strelkova/Girkina, jenž je odpovědný za
činnosti narušující nebo ohrožující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
Gubarev je odpovědný za nábor osob pro ozbro
jené síly separatistů.

25.7.2014
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Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Je odpovědný za převzetí regionální vládní
budovy v Doněcku proruskými silami a prohlásil
se za „lidového gubernátora“.
Přestože byl zatčen za ohrožování územní celi
stvosti Ukrajiny a následně propuštěn, i nadále
hraje významnou roli v separatistických činnos
tech, čímž narušuje územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny.

83.

Ekaterina Iurievna
GUBAREVA

Datum narození:
5.7.1983

(Екатерина
Юрьевна Губар
ева),

Místo narození:
Kachovka (Chersonská
oblast)

Katerina Yuri
yovna GUBA
RIEVA
(Катерина
Юрiйовнa Губар
ева)

84.

Fedor Dmitrievich
BEREZIN

Datum narození:
7.2.1960

(Фëдор Дмитри
евич Березин),

Místo narození:
Doněck

Fedir Dmitrovych
BEREZIN
(Федiр Дмит
рович Березiн)

85.

86.

Valery Vladimiro
vich KAUROV

Datum narození:
2.4.1956

(Валерий Влад
имирович
Кауров)

Místo narození: Oděsa

Serhii Anatoliyo
vych ZDRILIUK

Datum narození:
23.6.1972

(Сергей Анатоль
евич Здрнлюкv)

Místo narození:
Vinnycja region
(Vinnycká oblast)

Jakožto bývalá „ministryně zahraničních věcí“
byla odpovědná za obhajování tzv. „Doněcké
lidové republiky“, čímž narušovala územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
Kromě toho je její bankovní účet využíván
k financování nezákonných separatistických
skupin. Přijetím a vykonáváním uvedené funkce
tak podporuje činnosti a politiky narušující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separatistické
akce a politiky.

25.7.2014

Bývalý „náměstek ministra obrany“ tzv.
„Doněcké lidové republiky“. Má vazby na Igora
Strelkova/Girkina, jenž je odpovědný za činnosti
narušující nebo ohrožující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Přijetím
a vykonáváním uvedené funkce tak Berezin
podporuje činnosti a politiky narušující územní
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
Nadále aktivně podporuje separatistické akce
a politiky.

25.7.2014

Samozvaný „prezident“ tzv. „Republiky Nové
Rusko“, který vyzval Rusko k rozmístění
jednotek na Ukrajině. Přijetím a vykonáváním
uvedené funkce tak podporuje činnosti a politiky
narušující územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny.

25.7.2014

Seniorní poradce Igora Strelkova/Girkina, jenž je
odpovědný za činnosti narušující nebo ohrožující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny. Přijetím a vykonáváním uvedené
funkce tak Zdriljuk podporuje činnosti a politiky
narušující územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny.

25.7.2014
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87.

Identifikační údaje

Vladimir ANTYU Datum narození:
19.2.1951
FEYEV
(Владимир
Антюфеев),

Místo narození:
Novosibirsk

také znám jako
Vladimir SHEVT
SOV, Vladimir
Iurievici ANTI
UFEEV, Vladimir
Gheorghievici
ALEXANDROV,
Vadim Gheorghi
evici SHEVTSOV)

88.

Alexey Alexeye
vich GROMOV

Datum narození:
31.5.1960

(Алексей Алексе
евич Громов)

Místo narození:
Zagorsk (Sergijev
Posad)

Oksana TCHI
GRINA,

Dne 1. srpna 2014 jí
bylo 33 let.

Oksana Aleksan
drovna
CHIGRINA

Možné datum narození
23.7.1981

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Bývalý „ministr pro bezpečnost státu“ v separatis
tické oblasti Podněstří. Bývalý vicepremiér tzv.
„Doněcké lidové republiky“, který je odpovědný
za bezpečnost a výkon práva. V této funkci je
odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti
tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“.

25.7.2014

Jako první náměstek personálního ředitele
prezidentské kanceláře je odpovědný za udělo
vání pokynů ruským sdělovacím prostředkům
s cílem ovlivnit informování ve prospěch separa
tistů na Ukrajině a ve prospěch anexe Krymu,
čímž podporoval destabilizaci na východě Ukra
jiny a anexi Krymu.

30.7.2014

Mluvčí tzv. „vlády“ tzv. „Luhanské lidové repu
bliky“, která činila prohlášení ospravedlňující
mimo jiné sestřelení ukrajinského vojenského
letadla, držení rukojmích a bojové činnosti nezá
konných ozbrojených skupin, což mělo za
následek narušení územní celistvosti, svrchova
nosti a jednoty Ukrajiny.

30.7.2014

Poslanec tzv. „Lidové rady“ a bývalý předseda
tzv. „Nejvyšší rady“ tzv. „Doněcké lidové repu
bliky“, který byl u zrodu politik a uspořádání
nezákonného „referenda“ vedoucích k vyhlášení
tzv. „Doněcké lidové republiky“, což bylo poru
šením územní celistvosti, svrchovanosti a jednoty
Ukrajiny.

30.7.2014

Přijetím funkce „ministra vnitra Republiky
Krym“, do níž ho jmenoval ruský prezident
(dekret č. 301) dne 5. května 2014, a svou
činností ve funkci „ministra vnitra“ narušuje
územní celistvost, svrchovanost a jednotu Ukra
jiny.

30.7.2014

▼M13

89.

(Оксана Алексан
дровна Чигрина)

▼M14

90.

91.

Boris Alekseevich
LITVINOV

Datum narození:
13.1.1954

(Борис Алексе
евич Литвинов)

Místo narození:
Dzeržinsk (Doněcká
oblast)

Sergey Vadimo
vich ABISOV

Datum narození:
27.11.1967

(Сергей
Вадимович
Абисов)

Místo narození:
Simferopol, Krym
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92.

Arkady Romano
vich ROTEN
BERG,

Arkadii Romano
vich ROTEN
BERG

Identifikační údaje

Datum narození:
15.12.1951

Místo narození:
Leningrad (Petrohrad)

(Аркадий Роман
ович Ротенберг)

Odůvodnění

Arkadij Romanovič Rotenberg již dlouho patří
mezi osoby blízké prezidentu Putinovi a býval
jeho tréninkovým partnerem v judu.

Datum
zařazení na
seznam

30.7.2014

Svého majetku nabyl během funkčního období
prezidenta Putina. Jeho značný ekonomický
úspěch lze přičíst vlivu klíčových činitelů s rozho
dovací pravomocí, kteří rozhodovali v jeho
prospěch, zejména při udělování veřejných
zakázek.

Ze svých úzkých osobních vztahů s ruskými čini
teli s rozhodovací pravomocí měl prospěch spočí
vající v tom, že mu byly uděleny významné
zakázky vyhlášené ruským státem nebo společ
nostmi státem vlastněnými. Konkrétně jeho
společnosti získaly několik velmi lukrativních
smluv pro přípravu olympijských her v Soči.

Je také majitelem společnosti Strojgazmontaž,
která získala státní zakázku na stavbu mostu
z Ruska do nezákonně anektované Autonomní
republiky Krym, aby se tak upevnila její inte
grace do Ruské federace, a to dále vede k naru
šování územní celistvosti Ukrajiny.

Je předsedou představenstva nakladatelství
Prosvěščenije, které zejména realizovalo projekt
„Dětem Ruska: Adresa – Krym“, tj. veřejnou
propagační kampaň, která měla přesvědčit
krymské děti, že jsou nyní ruskými občany žijí
cími v Rusku, čímž podporoval politiku ruské
vlády za účelem integrace Krymu do Ruska.

93.

Konstantin Valere Datum narození:
vich MALOFEEV 3.7.1974

(Константин
Валерьевич
Малофеев)

Místo narození:
Puškino

Konstantin Malofejevov je úzce napojen na ukra
jinské separatisty na východě Ukrajiny a na
Krymu. Je bývalým zaměstnavatelem Aleksandra
Borodaje, „předsedy vlády“ tzv. „Doněcké lidové
republiky“; během procesu anexe Krymu
udržoval styky se Sergejem Aksjonovem, „před
sedou vlády“ tzv. „Republiky Krym“. Ukrajinská
vláda zahájila trestní vyšetřování týkající se jeho
údajné materiální a finanční podpory separatis
tům. Kromě toho se několikrát veřejně vyjadřoval
ve prospěch anexe Krymu a začlenění Ukrajiny
do Ruska. Konkrétně v červnu 2014 prohlásil, že
„do Ruska nelze začlenit celou Ukrajinu. Možná
východ (Ukrajiny)“.

Konstantin Malofejev takto svým jednáním
podporuje destabilizaci východní Ukrajiny.

30.7.2014
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94.

Yuriy Valentino
vich KOVAL
CHUK

(Юрий Валентин
ович Ковальчук)

Identifikační údaje

Datum narození:
25.7.1951

Místo narození:
Leningrad (Petrohrad)

Odůvodnění

Jurij Kovalčuk již dlouho patří mezi osoby blízké
prezidentu Putinovi. Je spoluzakladatelem společ
nosti zvané Ozero Dacha Cooperative, společ
nosti sdružující vlivnou skupinu jednotlivců
okolo prezidenta Putina.

Datum
zařazení na
seznam

30.7.2014

Má prospěch ze svých vazeb na ruské činitele
s rozhodovací pravomocí. Je předsedou
a největším akcionářem banky Bank Rossiya;
v roce 2013 vlastnil podíl přibližně ve výši
38 %. Tato banka je považována za osobní
banku vysoce postavených úředníků Ruské fede
race. Od nezákonné anexe Krymu tato banka
otevřela pobočky na Krymu a v Sevastopolu,
čímž upevňuje jejich integraci do Ruské federace.

Bank Rossiya je významně zainteresována ve
skupině National Media Group, která ovládá tele
vizní stanice, jež aktivně podporují politiky ruské
vlády za účelem destabilizace Ukrajiny.

95.

Nikolay Terenti
evich
SHAMALOV

(Николай Терен
тьевич Шамалов)

Datum narození:
24.1.1950

Místo narození:
Bělorusko

Nikolaj Šamalov již dlouho patří mezi osoby
blízké prezidentu Putinovi. Je spoluzakladatelem
společnosti zvané Ozero Dacha Cooperative,
společnosti sdružující vlivnou skupinu jedno
tlivců okolo prezidenta Putina.

30.7.2014

Má prospěch ze svých vazeb na ruské činitele
s rozhodovací pravomocí. Je druhým největším
akcionářem banky Bank Rossiya; v roce 2013
vlastnil podíl přibližně ve výši 10 %. Tato
banka je považována za osobní banku vysoce
postavených úředníků Ruské federace. Od nezá
konné anexe Krymu tato banka otevřela pobočky
na Krymu a v Sevastopolu, čímž upevňuje jejich
integraci do Ruské federace.

Bank Rossiya je významně zainteresována ve
skupině National Media Group, která ovládá tele
vizní stanice, jež aktivně podporují politiky ruské
vlády za účelem destabilizace Ukrajiny.

96.

Alexander Vladi
mirovich
ZAKHAR
CHENKO

Datum narození:
26.6.1976

Místo narození:
Doněck
(Александр Влад
имирович
Захарченко)

Dne 7. srpna 2014 vystřídal Alexandera Borodaje
ve funkci „předsedy vlády“ tzv. „Doněcké lidové
republiky“. Převzetím a vykonáváním této funkce
Zacharčenko podporuje činnosti a politiky naru
šující územní celistvost, svrchovanost a nezávi
slost Ukrajiny.

12.9.2014
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97.

Vladimir KONO
NOV, také znám
jako „Car“

(Владимир
Петровнч
Кононов)

98.

99.

Identifikační údaje

Datum narození:
14.10.1974

Datum
zařazení na
seznam

Dne 14. srpna vystřídal Igora Strelkova/Girkina
ve funkci „ministra obrany“ tzv. „Doněcké lidové
republiky“. Od dubna údajně velel divizi separa
tistických bojovníků v Doněcku a přislíbil, že
„vyřeší strategický úkol zastavit ukrajinskou
vojenskou agresi“. Kononov tudíž podporoval
činnosti a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

12.9.2014

Spojen s „Lidovými milicemi Donbasu“. Mimo
jiné prohlásil, že budou pokračovat v boji i na
zbývajícím území země. Ruděnko tudíž
podporoval činnosti a politiky narušující územní
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
„Lidový poslanec“ v tzv. „parlamentu Doněcké
lidové republiky“.

12.9.2014

Vystřídal Marata Baširova ve funkci „předsedy
vlády“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Dříve
působil v milicích Armády jihovýchodu.
Cypkalov tudíž podporoval činnosti a politiky
narušující územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny.

12.9.2014

Možné datum
narození: 27.12.1977

Bývalý „ministr státní bezpečnosti“ tzv.
„Doněcké lidové republiky“. Má vazby na Vladi
mira Anťufejeva, který je odpovědný za separa
tistické „vládní“ aktivity tzv. „vlády Doněcké
lidové republiky“. Podporoval tudíž činnosti
a politiky narušující územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny. Nadále aktivně
podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.9.2014

Datum narození:
1.3.1977

„Ministr vnitra“ tzv. „Doněcké lidové republiky“.
Má vazby na Vladimira Anťufejeva, který je
odpovědný za separatistické „vládní“ aktivity
tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“.
Podporoval tudíž činnosti a politiky narušující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny.

12.9.2014

Místo narození:
Gorskij

Miroslav Vladimi
rovich RUDENKO

Datum narození:
21.1.1983

(Мирослав Влад
имирович
Руденко)

Místo narození:
Debalcevo

Gennadiy Nikola
iovych TSYPKA
LOV,

Datum narození:
21.6.1973

Gennadii Nikola
evich TSYP
KALOV

Odůvodnění

Místo narození:
Rostovská oblast
(Rusko)

(Геннадий Нико
лаевич Цыпкалов)

▼M13

100.

Andrey Yurevich
PINCHUK

(Андрей Юрьевич
Пинчук)

▼M14

101.

Oleg Vladimiro
vich BEREZA

(Олег Владими
рович Берëза)
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102.

103.

Identifikační údaje

Andrei Nikola
evich RODKIN

Datum narození:
23.9.1976

(Андрей Никола
евич Родкин)

Místo narození:
Moskva

Aleksandr Akimo
vich KARAMAN

Datum narození:
26.7.1956 nebo
26.6.1956

(Александр
Акимович Карам Místo narození:
ан),
Cioburciu,
Slobodzejská oblast,
nyní Moldavská
republika
Alexandru
CARAMAN

104.

105.

106.

107.

Georgiy L'vovich
MURADOV

Datum narození:
19.11.1954

(Георгий Львович
Мурадов)

Místo narození:
Kochmes, Komijská
ASSR

Mikhail Sergeye
vich SHEREMET

Datum narození:
23.5.1971

(Михаил Серге
евич Шеремет)

Místo narození:
Džankoj

Yuri Leonidovich
VOROBIOV

Datum narození:
2.2.1948

(Юрий Леонид
ович Воробьев)

Místo narození:
Krasnojarsk

Vladimir Volfo
vich ZHIRI
NOVSKY

Datum narození:
25. dubna 1946

(Владимир
Вольфович
Жириновски)

Místo narození:
Alma-Ata, Kazašská
SSR

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Zástupce tzv. „Doněcké lidové republiky“ půso
bící v Moskvě. Ve svých prohlášeních hovořil
mimo jiné o tom, že milice jsou připraveny na
vedení partyzánské války a že se zmocnily zbra
ňových systémů ukrajinských ozbrojených sil.
Podporoval tudíž činnosti a politiky narušující
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny.

12.9.2014

„Místopředseda vlády pro sociální otázky“ tzv.
„Doněcké lidové republiky“. Má vazby na Vladi
mira Anťufejeva, který je odpovědný za separa
tistické „vládní“ aktivity tzv. „vlády Doněcké
lidové republiky“. Podporoval tudíž činnosti
a politiky narušující územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny. Chráněnec ruského
místopředsedy vlády Dmitrije Rogozina. Vedoucí
administrativy Rady ministrů tzv. „Doněcké
lidové republiky“.

12.9.2014

„Místopředseda vlády“ Krymu a zplnomocněný
zástupce Krymu odpovědný prezidentu Putinovi.
Od začátku nezákonné anexe hrál Muradov
významnou úlohu při upevňování ruské instituci
onální kontroly nad Krymem. Podporoval tudíž
činnosti a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

12.9.2014

„První místopředseda vlády“ Krymu. Šeremet
hrál klíčovou úlohu při organizaci a provedení
referenda o sjednocení s Ruskem, které na
Krymu proběhlo dne 16. března. V době konání
referenda Šeremet údajně velel promoskevským
„silám domobrany“ na Krymu. Podporoval tudíž
činnosti a politiky narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

12.9.2014

Místopředseda Rady federace Ruské federace.
Dne 1. března 2014 Vorobjov na zasedání Rady
federace veřejně podpořil rozmístění ruských sil
na Ukrajině. Následně hlasoval pro přijetí souvi
sejícího výnosu.

12.9.2014

Člen Rady Státní dumy; lídr Liberálně-demokra
tické strany Ruska (LDPR). Aktivně podporoval
použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině
a anexi Krymu. Aktivně vyzýval k rozdělení
Ukrajiny. Jménem LDPR, jíž předsedá, podepsal
dohodu s tzv. „Doněckou lidovou republikou“.

12.9.2014
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108.

Vladimir Abduali
yevich VASI
LYEV

Identifikační údaje

Datum narození:
11.8.1949

Místo narození: Klin
(Васильев Влад
имир Абдуали
евич)

109.

110.

111.

112.

Viktor Petrovich
VODOLATSKY

Datum narození:
19.8.1957

(Виктор Петрович
Водолацкий)

Místo narození:
Stefanidin Dar,
Rostovská oblast

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

Datum narození:
6.8.1960

(Леонид Иван
ович Калашн
иков)

Místo narození:
Stěpnoj Dvorec

Vladimir Stepano
vich NIKITIN

Datum narození:
5.4.1948

(Владимир
Степанович
Никитин)

Místo narození:
Opočka

Oleg Vladimiro
vich LEBEDEV

Datum narození:
21.3.1964

(Олег Владими
рович Лебедев)

Místo narození:
Rudnyj, Kostanajská
oblast, Kazašská SSR

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Místopředseda Státní dumy. Dne 20. března 2014
hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona
„o přijetí Republiky Krym do Ruské federace
a vytvoření nových federálních subjektů v rámci
Ruské federace – Republiky Krym a města
Sevastopol s federálním statusem“.

12.9.2014

Předseda („ataman“) Svazu ruských a zahranič
ních kozáckých sil a poslanec Státní dumy.
Podpořil anexi Krymu a přiznal, že ruští kozáci
se aktivně účastní ukrajinského konfliktu na
straně separatistů podporovaných Moskvou. Dne
20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního
ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do
Ruské federace a vytvoření nových federálních
subjektů v rámci Ruské federace – Republiky
Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

12.9.2014

První místopředseda Výboru Státní dumy pro
zahraniční věci. Dne 20. března 2014 hlasoval
pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí
Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření
nových federálních subjektů v rámci Ruské fede
race – Republiky Krym a města Sevastopol
s federálním statusem“.

12.9.2014

Bývalý první místopředseda Výboru Státní dumy
pro vztahy se zeměmi SNS, euroasijskou inte
graci a kontakt s krajany. Dne 20. března 2014
hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona
„o přijetí Republiky Krym do Ruské federace
a vytvoření nových federálních subjektů v rámci
Ruské federace – Republiky Krym a města
Sevastopol s federálním statusem“.

12.9.2014

První místopředseda Výboru Státní dumy pro
vztahy se zeměmi SNS, euroasijskou integraci
a kontakt s krajany. Dne 20. března 2014
hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona
„o přijetí Republiky Krym do Ruské federace
a vytvoření nových federálních subjektů v rámci
Ruské federace – Republiky Krym a města
Sevastopol s federálním statusem“.

12.9.2014
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113.

114.

115.

116.

117.

Identifikační údaje

Ivan Ivanovich
MELNIKOV

Datum narození:
7.8.1950

(Иван Иванович
Мельников)

Místo narození:
Bogorodick

Igor Vladimirovich
LEBEDEV

Datum narození:
27.9.1972

(Игорь Владими
рович Лебедев)

Místo narození:
Moskva

Nikolai Vladimiro Datum narození:
vich LEVICHEV
28.5.1953

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

První místopředseda Státní dumy. Dne 20. března
2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního
zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské fede
race a vytvoření nových federálních subjektů
v rámci Ruské federace – Republiky Krym
a města Sevastopol s federálním statusem“.

12.9.2014

Místopředseda Státní dumy. Dne 20. března 2014
hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona
„o přijetí Republiky Krym do Ruské federace
a vytvoření nových federálních subjektů v rámci
Ruské federace – Republiky Krym a města
Sevastopol s federálním statusem“.

12.9.2014

Místopředseda Státní dumy. Dne 20. března 2014
hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona
„o přijetí Republiky Krym do Ruské federace
a vytvoření nových federálních subjektů v rámci
Ruské federace – Republiky Krym a města
Sevastopol s federálním statusem“.

12.9.2014

První místopředsedkyně Výboru Státní dumy pro
zahraniční věci. Dne 20. března 2014 hlasovala
pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí
Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření
nových federálních subjektů v rámci Ruské fede
race – Republiky Krym a města Sevastopol
s federálním statusem“.

12.9.2014

(Николай Влад
имирович
Левичев)

Místo narození: Puškin

Svetlana Serge
evna ZHUROVA

Datum narození:
7.1.1972

(Светлана Серге
евна Журова)

Místo narození:
Pavlovo na Něvě
(Pavlovo)

Aleksey Vasilevich
NAUMETS

Datum narození:
11.2.1968

Generálmajor ruské armády. Velitel 76. výsad
kářské divize, která se podílela na ruské vojenské
přítomnosti na území Ukrajiny, zejména během
nezákonné anexe Krymu.

12.9.2014

Sergey Viktoro
vich CHEMEZOV

Datum narození:
20.8.1952

12.9.2014

(Сергей Викто
рович Чемезов)

Místo narození:
Čeremchovo

Sergej Čemezov je znám jako jeden z blízkých
spolupracovníků prezidenta Putina (oba působili
v Drážďanech jako důstojníci KGB) a je členem
nejvyšší rady strany Jednotné Rusko. Má
prospěch ze svých vazeb na ruského prezidenta
tím, že získává vysoké pozice ve státem kontro
lovaných firmách. Je předsedou koncernu Rostec,
největší ruské státem kontrolované obranné
a průmyslové korporace. Dceřiná společnost
koncernu Rostec, Technopromexport, na základě
rozhodnutí ruské vlády plánuje vybudování ener
getických zařízení na Krymu, čímž by se
podpořila jeho integrace do Ruské federace.

(Алексей Василь
евич Haумец)

118.

Dále také společnost Rosoboronexport, dceřiná
společnost koncernu Rostec, podporuje integraci
krymských společností působících v oblasti
obrany do ruského obranného průmyslu, čímž
se konsoliduje nezákonná anexe Krymu do
Ruské federace.
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119.

Alexander Mikha
ilovich
BABAKOV

(Aлександр
Михайлович
Бабаков)

Identifikační údaje

Datum narození:
8.2.1963

Místo narození:
Kišiněv

Odůvodnění

Poslanec Státní dumy, předseda Komise Státní
dumy pro právní ustanovení pro vývoj
vojensko-průmyslového komplexu Ruské fede
race. Je předním členem strany Jednotné Rusko
a obchodníkem s významnými investicemi na
Ukrajině a na Krymu.

Datum
zařazení na
seznam

12.9.2014

Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federál
ního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym
do Ruské federace a vytvoření nových federál
ních subjektů v rámci Ruské federace – Repu
bliky Krym a města Sevastopol s federálním
statusem“.
120.

Serhiy KOZYA
KOV, také znám
jako Sergey
Kozyakov

Datum narození:
29.9.1982

Jako „vedoucí Ústřední volební komise v Luhan 29.11.2014
sku“ nese odpovědnost za organizaci „voleb“
konaných dne 2. listopadu 2014 v tzv. „Luhanské
lidové republice“. Tyto „volby“ jsou v rozporu
s ukrajinskými právními předpisy a jako takové
jsou nezákonné.

(Сергей
Козьяков)
Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním a organizováním nezákonných
„voleb“ aktivně podporuje činnosti a politiky
narušující územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci
situace na Ukrajině.
121.

Oleg Konstantino
vich AKIMOV,
také znám jako
Oleh AKIMOV

Datum narození:
15.9.1981

Místo narození:
Luhansk
(Олег Констант
инович Акимов)

Zástupce „Luhanského hospodářského svazu“ 29.11.2014
v „Národní radě“ tzv. „Luhanské lidové republi
ky“. Kandidoval ve „volbách“ konaných dne
2. listopadu 2014 na funkci „hlavy“ tzv.
„Luhanské lidové republiky“. Tyto „volby“ jsou
v rozporu s ukrajinskými právními předpisy
a jako takové jsou nezákonné.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním a oficiálním kandidováním v nezá
konných „volbách“ aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další
destabilizaci situace na Ukrajině.
122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN,
také známa jako
Larysa AYRAPE
TYAN, Larisa
AIRAPETYAN
nebo Larysa
AIRAPETYAN

(Лариса Леонид
овна Айрапетян)

Datum narození:
21.2.1970

„Ministryně zdravotnictví“ tzv. „Luhanské lidové
republiky“. Kandidovala ve „volbách“ konaných
dne 2. listopadu 2014 na funkci „hlavy“ tzv.
„Luhanské lidové republiky“.

Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými práv
ními předpisy a jako takové jsou nezákonné.

Tím, že přijala výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním a oficiálním kandidováním v nezá
konných „volbách“ aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další
destabilizaci situace na Ukrajině.

29.11.2014
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123.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO,
také znám jako
Yuriy SIVOKO
NENKO, Yury
SIVOKONENKO,
Yury SYVOKO
NENKO

Identifikační údaje

Datum narození:
7.8.1957

Místo narození:
Doněck

Aleksandr Igore
vich KOFMAN,
také znám jako
Oleksandr
KOFMAN

Poslanec „parlamentu“ tzv. „Doněcké lidové
republiky“, pracuje ve svazu veteránů jednotek
„Donbass Berkut“. Kandidoval ve „volbách“
konaných dne 2. listopadu 2014 na funkci
„hlavy“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tyto
„volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými právními
předpisy a jako takové jsou nezákonné.

29.11.2014

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním a oficiálním kandidováním v nezá
konných „volbách“ aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další
destabilizaci situace na Ukrajině.

(Юрий Викто
рович Сивокон
енко)

124.

Datum
zařazení na
seznam

Odůvodnění

Datum narození:
30.8.1977

Místo narození:
Makijivka (Doněcká
oblast)

„Ministr zahraničních věcí“ a „první místopřed 29.11.2014
seda“ „parlamentu“ tzv. „Doněcké lidové republi
ky“. Kandidoval v nezákonných „volbách“ kona
ných dne 2. listopadu 2014 na funkci „hlavy“ tzv.
„Doněcké lidové republiky“. Tyto „volby“ jsou
v rozporu s ukrajinskými právními předpisy
a jako takové jsou nezákonné.

(Александр Игор
евич Кофман)
Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním a oficiálním kandidováním v nezá
konných „volbách“ aktivně podporuje činnosti
a politiky narušující územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další
destabilizaci situace na Ukrajině.

125.

126.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

Datum narození:
23.2.1969

„První místopředseda vlády“ a bývalý „generální
prokurátor“ tzv. „Doněcké lidové republiky“.

(Равиль Закари
евич Халиков)

Místo narození: obec
Belozere,
Romodanovská oblast,
SSSR

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další desta
bilizaci situace na Ukrajině.

Dmitry Aleksan
drovich SEMYO
NOV,

Datum narození:
3.2.1963

„Místopředseda vlády pro
„Luhanské lidové republiky“.

Místo narození:
Moskva

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další desta
bilizaci situace na Ukrajině.

Dmitrii Aleksan
drovich
SEMENOV

(Дмитрий Алекс
андрович
Семенов)

finance“

tzv.

29.11.2014

29.11.2014
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127.

Oleg BUGROV

Identifikační údaje

Datum narození:
29.8.1969

Odůvodnění

Bývalý „ministr obrany“ tzv. „Luhanské lidové
republiky“.

Datum
zařazení na
seznam

29.11.2014

(Олег Бугров)
Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další desta
bilizaci situace na Ukrajině.
128.

Lesya LAPTEVA

Bývalá „ministryně pro školství, vědu, kulturu
a náboženství“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

29.11.2014

(Леся Лаптева)
Tím, že přijala výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další desta
bilizaci situace na Ukrajině.
129.

Yevgeniy Eduar
dovich MIKHAY
LOV,

také znám jako
Yevhen Eduardo
vych Mychaylov

Datum narození:
17.3.1963

„Vedoucí úřadu pro vládní záležitosti“ tzv.
„Doněcké lidové republiky“.

Místo narození:
Archangelsk

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další desta
bilizaci situace na Ukrajině.

Rok narození: 1961

„Ministr školství“ tzv. „Doněcké lidové republi 29.11.2014
ky“.

29.11.2014

(Евгений Здуард
ович Михайлов)

▼M13
130.

Ihor Vladymyro
vych KOSTENOK

(také znám jako
Igor Vladimirovich
KOSTENOK)

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další desta
bilizaci situace na Ukrajině.

(Игорь Владими
рович Костенок)

▼M11
131.

Yevgeniy Vyache
slavovich ORLOV
(také znám jako
Yevhen Vyache
slavovych Orlov)

Евгений Вячесл
авович Орлов

Člen „Národní rady“ tzv. Doněcké lidové repu 29.11.2014
bliky.

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchovannost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další desta
bilizaci situace na Ukrajině.
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Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

▼M14

132.

Vladyslav Nyko
layevych
DEYNEGO, také
znám jako Vladi
slav Nykolayevich
DEYNEGO

Datum narození:
12.3.1964

Pavel DREMOV,
také znám jako
Batya,
(Павел Леонид
ович ДРËМОВ),

29.11.2014

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další desta
bilizaci situace na Ukrajině.

(Владислав Нико
лаевич Дейнего)

133.

„Místopředseda“ „Lidové rady“ tzv. „Luhanské
lidové republiky“.

Datum narození:
22.11.1976
Místo narození:
Stachanov

Pavlo Leonidovych
DRYOMOV

Velitel „Prvního kozáckého pluku“, což je ozbro
jená separatistická skupina účastnící se bojů na
východní Ukrajině.

16.2.2015

V této funkci aktivně podporuje činnosti a politiky
narušující územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci
situace na Ukrajině.

(Павло
Леонщович
Дрьомов)

134.

135.

Alexey MILCHA
KOV, také znám
jako Fritz, Srb

Datum narození:
30.4.1991 nebo
30.1.1991

Velitel jednotky „Rusič“, což je ozbrojená separa
tistická skupina účastnící se bojů na východní
Ukrajině.

(Алексей
МИЛЬЧАКОВ)

Místo narození:
Petrohrad

V této funkci aktivně podporuje činnosti a politiky
narušující územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci
situace na Ukrajině.

Arseny PAVLOV,
také znám jako
Motorola

Datum narození:
2.2.1983

Velitel „praporu Sparta“, což je ozbrojená separa
tistická skupina účastnící se bojů na východní
Ukrajině.

(Apcений Серге
евич ПAВЛОВ,
také znám jako
Моторoла)

136.

Mikhail Serge
evich
TOLSTYKH, také
znám jako Givi

Místo narození: Ukhta,
Komi

Datum narození:
19.7.1980
Místo narození:
Ilovajsk

(Михаил Серге
евич Толстых)

137.

Eduard Aleksan
drovich BASURIN
(Здуард Алексан
дрович Басурин)

Datum narození:
27.6.1966 nebo
21.6.1966
Místo narození:
Doněck

16.2.2015

16.2.2015

V této funkci aktivně podporuje činnosti a politiky
narušující územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci
situace na Ukrajině.

Velitel „Somálského praporu“, což je ozbrojená
separatistická skupina účastnící se bojů na
východní Ukrajině.

16.2.2015

V této funkci aktivně podporuje činnosti a politiky
narušující územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci
situace na Ukrajině.

„Zástupce velitele“ ministerstva obrany tzv.
„Doněcké lidové republiky“.
Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další desta
bilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

2014D0145 — CS — 16.09.2015 — 006.001 — 32
▼M14
Jméno

138.

Alexandr SHUBIN
(Александр
Васильевич
Шубин)

139.

Sergey Anatoli
evich LITVIN

Identifikační údaje

Datum narození:
20.5.1972 nebo
30.5.1972
Místo narození:
Luhansk

Datum narození:
2.7.1973

Datum
zařazení na
seznam

Odůvodnění

„Ministr
spravedlnosti“
nezákonné
„Luhanské lidové republiky“.

tzv.

16.2.2015

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další desta
bilizaci země.

„Místopředseda“ Rady ministrů tzv. „Luhanské
lidové republiky“.

(Сергей Анатоль
евич Литвин)

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další desta
bilizaci situace na Ukrajině.

Sergey IGNATOV

„Vrchní velitel“ lidové milice tzv. Luhanské
lidové republiky.

16.2.2015

▼M12

140.

Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ

16.2.2015

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchovannost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další desta
bilizaci situace v zemi.

▼M14

141.

142.

143.

Ekaterina FILIP
POVA

Datum narození:
20.11.1988

„Ministryně spravedlnosti“ tzv. „Doněcké lidové
republiky“.

(Екатерина Влад
имировна Филип
пова)

Místo narození:
Krasnoarmijsk

Tím, že přijala výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další desta
bilizaci situace na Ukrajině.

Aleksandr TIMO
FEEV

Datum narození:
27.1.1974

„Ministr pro rozpočet“ tzv. „Doněcké lidové
republiky“.

(Александр Тимо
феев)

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další desta
bilizaci země.

Evgeny Vladimiro Datum narození:
vich MANUILOV 5.1.1967

„Ministr pro rozpočet“ tzv. „Luhanské lidové
republiky“.

(Евгений Влад
имирович
Мануйлов)

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další desta
bilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

16.2.2015

16.2.2015
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144.

Identifikační údaje

Odůvodnění

Viktor
YATSENKO

Datum narození:
22.4.1985

„Ministr komunikací“ tzv. „Doněcké lidové repu
bliky“.

(Виктор Яценко)

Místo narození:
Cherson

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další desta
bilizaci situace na Ukrajině.

Datum
zařazení na
seznam

16.2.2015

▼M12

145.

„Ministryně pro hospodářský rozvoj a obchod“
tzv. Luhanské lidové republiky.

Olga BESEDINA
Ольга Игорева
БЕСЕДИНА

16.2.2015

Tím, že přijala výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchovannost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další desta
bilizaci situace na Ukrajině.

▼M14

146.

Zaur ISMAILOV
(Заур Рауфович
Исмаилов)

Datum narození:
25.7.1978 (nebo
23.3.1975)
Místo narození:
Krasny Luč,
Vorošilovgrad
(Luhansk)

147.

148.

Anatoly Ivanovich
ANTONOV

Datum narození:
15.5.1955

(Анатолий Иван
ович Антонов)

Místo narození: Omsk

Arkady Viktoro
vich BAKHIN

Datum narození:
8.5.1956

(Аркадий Викто
рович Бахин)

Místo narození:
Kaunas, Litva

„Generální prokurátor“ tzv. „Luhanské lidové
republiky“.

16.2.2015

Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím
vykonáváním aktivně podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další desta
bilizaci situace na Ukrajině.

Náměstek ministra obrany; v této funkci se podílí
na podpoře rozmisťování ruských jednotek na
Ukrajině.

16.2.2015

Podle stávající struktury ruského ministerstva
obrany se v této funkci podílí na vytváření
a provádění politiky ruské vlády. Tyto politiky
ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávi
slost Ukrajiny.

První náměstek ministra obrany; v této funkci se
podílí na podpoře rozmisťování ruských jednotek
na Ukrajině.
Podle stávající struktury ruského ministerstva
obrany se v této funkci podílí na vytváření
a provádění politiky ruské vlády. Tyto politiky
ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávi
slost Ukrajiny.

16.2.2015
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149.

Andrei Valerye
vich KARTA
POLOV

Identifikační údaje

Datum narození:
9.11.1963
Místo narození: NDR

(Андрей Валерь
евич Картaпoлoв)

Datum
zařazení na
seznam

Odůvodnění

Ředitel hlavního útvaru operací a zástupce náčel
níka generálního štábu ozbrojených sil Ruské
federace. V obou funkcích se aktivně podílí na
přípravě a provádění vojenské kampaně ruských
sil na Ukrajině.

16.2.2015

V souladu s uvedenými činnostmi generálního
štábu se operačním velením ozbrojených sil
aktivně podílí na vytváření a provádění politiky
ruské vlády, která ohrožuje územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

150.

Iosif (Joseph)
Davydovich
KOBZON
(Иосиф
Дaвьιдoвич
Кобзон)

Datum narození:
11.9.1937
Místo narození: Časov
Jar, Ukrajina

Poslanec Státní dumy.
Navštívil tzv. „Doněckou lidovou
a během návštěvy učinil prohlášení
separatistů. Byl rovněž jmenován
konzulem tzv. „Doněcké lidové
v Ruské federaci.

16.2.2015
republiku“
na podporu
honorárním
republiky“

Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federál
ního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym
do Ruské federace a vytvoření nových federál
ních subjektů v rámci Ruské federace – Repu
bliky Krym a města Sevastopol s federálním
statusem“.

151.

Valery Fedorovich
RASHKIN

Datum narození:
14.3.1955

První místopředseda výboru Státní dumy pro
etnické otázky.

(Валерий Фëдo
рoвич Рашкин)

Místo narození: Žilino,
Kaliningradská oblast

Je zakladatelem občanského hnutí „Krasnaja
Moskva – Red Moscow Patriotic Front Aid“,
která organizovala veřejné demonstrace na
podporu separatistů, čímž podpořila politiky naru
šující územní celistvost, svrchovanost a nezávi
slost Ukrajiny. Dne 20. března 2014 hlasoval
pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí
Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření
nových federálních subjektů v rámci Ruské fede
race – Republiky Krym a města Sevastopol
s federálním statusem“.

16.2.2015

▼M3
▼C1
Subjekty

▼B
Jméno (angl. přepis)

Identifikační
údaje

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

▼M4

1.

PJSC Chernomor
neftegaz
také znám jako
Chornomornaftogaz

Prospekt Kirova/ per.
Sovarkomovskji 52/1
Simferopol, Krym

Dne 17. března 2014 přijal „Krymský parla
ment“ usnesení vyhlašující vyvlastnění
majetku patřícímu podniku Chernomornef
tegaz jménem „Krymské republiky“; tento
podnik je tedy ve skutečnosti konfiskován
krymskými „orgány“.

12.5.2014
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Identifikační
údaje

Jméno (angl. přepis)

2.

Feodosia také znám
jako Feodossyskoje
predprijatije po
obespetscheniju
nefteproduktami

98107, Krym, Feodo
siya, Geologicheskaya
str.2
Společnost zajišťující
překládku ropy
a ropných produktů.

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Dne 17. března 2014 přijal „Krymský parla
ment“ usnesení vyhlašující vyvlastnění
majetku patřícímu podniku Feodosia jménem
„Krymské republiky“; tento podnik je tedy ve
skutečnosti konfiskován krymskými „orgány“.

12.5.2014

25.7.2014

▼M7
3.

Takzvaná „Lugansk
People's Republic“
(„Luganská lidová
republika“)

Oficiální internetové
stránky:

Takzvaná „Luganská lidová republika“ byla
založena dne 27. dubna 2014.

http://lugansk-online.

„Луганская наро
дная республика“

info

Je odpovědná za uspořádání nezákonného
referenda dne 11. května 2014. Vyhlášení
nezávislosti bylo provedeno dne 12. května
2014.

Telefonní číslo:
„Luganskaya narod
+38-099-160-74-14
naya respublika“

Dne 22. května 2014 takzvaná „Doněcká
lidová republika“ a takzvaná „Luganská lidová
republika“ vytvořily takzvaný „Federální stát
Nové Rusko“.
To představuje porušení ukrajinského ústav
ního práva, a tudíž i mezinárodního práva,
čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny.
Rovněž je zapojena do náboru osob do separa
tistické „Armády jihovýchodu“ a dalších nezá
konných ozbrojených separatistických skupin,
čímž narušuje stabilitu nebo bezpečnost Ukra
jiny.

4.

Takzvaná „Donetsk
People's Republic“
(„Doněcká lidová
republika“)
„Донецкая наро
дная республика“
„Donétskaya naród
naya respúblika“

Oficiální informace
včetně Ústavy
Doněcké lidové repu
bliky a složení
Nejvyšší rady:
http://dnr-news.com/
Sociální média:
https://twitter.com/
dnrpress
http://vk.com/dnrnews

Takzvaná „Doněcká lidová republika“ byla
vyhlášena dne 7. dubna 2014.
Je odpovědná za uspořádání nezákonného
referenda dne 11. května 2014. Vyhlášení
nezávislosti bylo provedeno dne 12. května
2014.
Dne 24. května 2014 takzvaná „Doněcká
lidová republika“ a takzvaná „Luganská lidová
republika“ podepsaly dohodu o vytvoření
takzvaného „Federálního státu Nové Rusko“.
To představuje porušení ukrajinského ústav
ního práva, a tudíž i mezinárodního práva,
čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny.
Rovněž je zapojena do náboru osob do nezá
konných ozbrojených separatistických skupin,
čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukra
jiny.

25.7.2014

5.

Takzvaný „Federal
State of Novoros
siya“ („Federální
stát Nové Rusko“)
„Федеративное
государство Ново
россия“
„Federativnoye
Gosudarstvo Novo
rossiya“

Oficiální tiskové
zprávy:
http://novorossia.su/
official

Dne 24. května 2014 takzvaná „Doněcká
lidová republika“ a takzvaná „Luganská lidová
republika“ podepsaly dohodu o vytvoření
neuznaného takzvaného „Federálního státu
Nové Rusko“.
To představuje porušení ukrajinského ústav
ního práva, a tudíž i mezinárodního práva,
čímž ohrožuje územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014
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Identifikační
údaje

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

6.

International Union
of Public Associ
ations „Great Don
Army“ (Mezi
národní svaz veřej
ných sdružení
„Velká donská
armáda“)
Международный
Союз Обществ
енных Объедин
ений
„Всевеликое
Войско Донское“

Oficiální internetové
stránky:
http://vvd2003.na
rod.ru/
Telefonní číslo:
+7-8-908-178-65-57
Sociální média:
Cossack National
Guard (Kozácká
národní garda)
http://vk.com/
kazak_nac_guard
Adresa: 346465 Rusko
Rostov Region (Ros
tovská oblast).
October (C) District.
St Zaplavskaya. Str
Shosseynaya 1

„Velká donská armáda“ zřídila „Kozáckou
národní gardu“, odpovědnou za boj proti ukra
jinským vládním silám na východní Ukrajině,
čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny a ohrožuje stabilitu
nebo bezpečnost Ukrajiny.
Má vazby na Nikolaye KOZITSYNA, jenž je
velitelem kozáckých sil a je odpovědný za
velení separatistům na východě Ukrajiny boju
jícím proti ukrajinským vládním silám.

25.7.2014

7.

„Sobol“
„СОБОЛЬ“

Oficiální internetové
stránky:
http://soboli.net
Sociální média:
http://vk.com/soboli
press
Telefonní číslo:
(0652) 60-23-93.
Email: Soboli
Press@gmail.com
Adresa: Crimea
(Krym), Simferopol,
str. Kiev, 4 (area bus
station „Central“).

Radikální polovojenská organizace, odpo
vědná za otevřenou podporu použití síly
k ukončení ukrajinské kontroly nad Krymem,
čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost
a nezávislost Ukrajiny.
Odpovědná za výcvik separatistů pro boj proti
ukrajinským vládním silám na východě Ukra
jiny, čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost
Ukrajiny.

25.7.2014

8.

Takzvaná „Lugansk
Guard“ („Luganská
garda“)
„Луганская
гвардия“

Sociální média:
https://vk.com/luguard
http://vk.com/
club68692201

Milice domobrany v Lugansku, odpovědné za
výcvik separatistů pro boj proti ukrajinským
vládním silám na východě Ukrajiny, čímž
ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.
Má vazby na Germana PROPOKIVA, aktiv
ního vůdce odpovědného za účast na obsazení
budovy oblastní kanceláře Ukrajinské bezpeč
nostní služby v Lugansku; z obsazené budovy
pořídil viedozáznam určený prezidentu Puti
novi a Rusku.

25.7.2014

9.

Takzvaná „Army of
the Southeast“
(„Armáda jihový
chodu“)
„Армии ЮгоВостока“

Nábor:
http://lugansk-online.
info/statements
Sociální média:
http://vk.com/
lugansksbu

Nezákonná ozbrojená separatistická skupina,
považovaná za jednu z nejdůležitějších na
východní Ukrajině.
Odpovědná za obsazení budovy Bezpečnostní
služby v Luganské oblasti. Důstojník ve
výslužbě.
Má vazby na Valeriye BOLOTOVA, jenž je
uveden na seznamu jako jeden z vůdců
skupiny.
Má vazby na Vasyla NIKITINA, odpovědného
za separatistické „vládní“ činnosti takzvané
„vlády Luganské lidové republiky“.

25.7.2014
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10.

Takzvané „Donbass
People's Militia“
(„Donbaské lidové
milice“)
„Нарóдное
ополчéние
Донбáсса“

Identifikační
údaje

Sociální média:
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.

Odůvodnění

Nezákonná ozbrojená separatistická skupina
odpovědná za boj proti ukrajinským vládním
silám na východě Ukrajiny, čímž ohrožuje
stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

Datum
zařazení na
seznam

25.7.2014

Militantní skupina začátkem dubna roku 2014
mj. ovládla několik vládních budov na
východní Ukrajině, čímž narušila územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
Její bývalý vůdce Pavel
Gubarev je odpovědný za převzetí regionální
vládní budovy v Doněcku proruskými silami
a prohlásil se za „lidového gubernátora“.

dnr@mail.ru
mobilisation@
novorossia.co
Telefon pro dobrovol
níky v Rusku:
+7 (926) 428-99-51
+7 (967) 171-27-09
nebo e-mail
novoross24@mail.ru
Adresa: Donetsk
(Doněck). Prospect
Zasyadko.13

11.

„Vostok battalion“
(„Batalion Vostok“)
„батальоны
Восток“

Sociální média:
http://vk.com/
patriotic_forces_of_
donbas

Nezákonná ozbrojená separatistická skupina,
považovaná za jednu z nejdůležitějších na
východní Ukrajině.

25.7.2014

Odpovědná za boj proti ukrajinským vládním
silám na východní Ukrajině, čímž ohrožuje
stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.
Pokusila se obsadit letiště v Doněcku.

12.

Státní trajektová
společnost „Kerch
ferry“
Государственная
судоходная
компания „Керчен
ская паромная
переправа“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Kerchenskaya
paromnaya pere
prava

16 Tselibernaya Street,
98307 Kerch
(Автономная Респу
блика Крым, г.
Керчь, ул. Целимбе
рная, 16)
kód: 14333981

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu
s ukrajinským právem. „Krymský parlament“
přijal dne 17.3.2014 usnesení č. 1757-6/14„o
znárodnění některých společností patřících
ukrajinským ministerstvům infrastruktury či
zemědělství“ a „předsednictvo Krymského
parlamentu“ přijalo dne 24.3.2014 rozhodnutí
č. 1802-6/14„o státní trajektové společnosti
Kerch Ferry“, jež prohlašují, že majetek státní
trajektové společnosti „Kerch Ferry“ je
jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn.
Krymské „orgány“ tak tuto společnost fakticky
zkonfiskovaly.

25.7.2014
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13.

Státní podnik
„Sevastopol
commercial seaport“
Государственное
предприятие
„Севастопольский
морской торговый
порт“

Identifikační
údaje

3 Place Nakhimova,
99011 Sevastopol
(99011, г. Севасто
поль, пл. Нахимова,
3)
kód: 01125548

Gosudarstvenoye
predpriyatiye

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu
s ukrajinským právem. „Krymský parlament“
přijal dne 17.3.2014 usnesení č. 1757-6/14„o
znárodnění některých společností patřících
ukrajinským ministerstvům infrastruktury či
zemědělství“, jež prohlašuje, že majetek stát
ního
podniku
„Sevastopol
commercial
seaport“ je jménem „Republiky Krym“
vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento
podnik fakticky zkonfiskovaly. Z hlediska
objemu obchodu se jedná o největší obchodní
přístav na Krymu.

25.7.2014

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu
s ukrajinským právem. „Krymský parlament“
přijal dne 17.3.2014 usnesení č. 1757-6/14„o
znárodnění některých společností patřících
ukrajinským ministerstvům infrastruktury či
zemědělství“ a dne 26.3.2014 usnesení
č. 1865-6/14„o státním podniku ‚Crimean
Sea
Ports‘“(„О
Государственном
предприятии ‚Крымские морские порты‘“),
jež prohlašují, že majetek státního podniku
„Kerch Commercial Seaport“ je jménem
„Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské
„orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfisko
valy. Z hlediska objemu obchodu se jedná
o druhý největší obchodní přístav na Krymu.

25.7.2014

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu
s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krym
ského parlamentu“ přijalo dne 24.3.2014
rozhodnutí č. 1794-6/14„o státním podniku“
Gosudarstvenoye predpriyatiye „UniversalAvia“ (О Государственном предприятии
„Универсал-Авиа“), jež prohlašuje, že
majetek státního podniku „Universal-Avia“ je
jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn.
Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky
zkonfiskovaly.

25.7.2014

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu
s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krym
ského parlamentu“ přijalo dne 21. března
rozhodnutí č. 1767-6/14„o otázkách týkajících
se zřízení Sdružení sanatorií a rekreačních
středisek“, jež prohlašuje, že majetek rekreač
ního střediska „Nizhnyaya Oreanda“ je
jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn.
Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky
zkonfiskovaly.

25.7.2014

Sevastopolski
morskoy torgovy
port

14.

Státní podnik
„Kerch commercial
sea port“
Государственное
предприятие
„Керченский
морской торговый
порт“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye

28 Kirova Str., 98312,
Kerch, Autonomous
Republic of Crimea
(Autonomní republika
Krym),
(98312, Автономная
Республика Крым, г.
Керчь, ул. Кирова,
28)
Kód: 01125554

Kerchenski morskoy
torgovy port

15.

Státní podnik
Universal -Avia

5, Aeroflotskaya street,
95024 Simferopol

Государственном
предприятии
„Универсал-Авиа“

(Аэрофлотская
улица, 5, Симферо
поль г.)

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Universal-Avia“

16.

Rekreační středisko
„Nizhnyaya
Oreanda“

Resort „Nizhnyaya
Oreanda“, 08655,
Yalta (Jalta), Oreanda

Санаторий
„Нижняя Ореанда“

(08655, г.Ялта, пгт.
Ореанда, Санаторий
„Нижняя Ореанда“)
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17.

Krymský podnik
„Azov distillery
plant“

Крымское респу
бликанское
предприятие „Азо
вский ликеро
водочный Завод“

18.

Identifikační
údaje

40 Zeleznodorozhnaya
str., 96178 town of
Azov, Jankoysky
district

(Джанкойский район,
пгт Азовское, ул.
Железнодорожная,
40)

Azovsky likerovo
dochny zavod

kód: 01271681

Státní koncern
„National Associ
ation of producers
Massandra“ („Ná
rodní sdružení
producentů Massan
dra“)

6, str. Mira,
Massandra 98600 city
of Yalta (Jalta)

Национальное
производственноаграрное объедин
ение „Массандра“

(98600, г. Ялта, пгт
Массандра, ул. Мира,
д. 6)

kód: 00411890

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu
s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krym
ského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna
rozhodnutí č. 1991-6/14„o změně usnesení
státní rady Republiky Krym č. 1836-6/14 ze
dne 26. března 2014 o znárodnění majetku
podniků, institucí a organizací zemědělskoprůmyslového komplexu nacházejících se na
území Republiky Krym“, jež prohlašuje, že
majetek podniku „Azovsky likerovodochny
zavod“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlast
něn. Krymské „orgány“ tak tento podnik
fakticky zkonfiskovaly.

25.7.2014

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu
s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krym
ského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna
rozhodnutí č. 1991-6/14„o změně usnesení
státní rady Republiky Krym“ č. 1836-6/14 ze
dne 26. března 2014„o znárodnění majetku
podniků, institucí a organizací zemědělskoprůmyslového komplexu nacházejících se na
území Republiky Krym“, jež prohlašuje, že
majetek státního koncernu „National Associ
ation of producers ‚Massandra‘“ je jménem
„Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské
„orgány“
tak
tento
podnik
fakticky
zkonfiskovaly.

25.7.2014

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu
s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krym
ského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna
rozhodnutí č. 1991-6/14„o změně usnesení
státní rady Republiky Krym“ č. 1836-6/14 ze
dne 26. března 2014„o znárodnění majetku
podniků, institucí a organizací zemědělskoprůmyslového komplexu nacházejících se na
území Republiky Krym“, jež prohlašuje, že
majetek státního podniku „Gosudarstvenoye
predpriyatiye ‚Agrofirma Magarach‘ nacional
nogo instituta vinograda i vina ‚Magarach‘“ je
jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn.
Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky
zkonfiskovaly.

25.7.2014

Nacionalnoye
proizvodstvenno
agrarnoye obyedi
nenye Massandra

19.

„State enterprise
Magarach of the
national institute of
wine“ („Státní
podnik Magarach
Národního vinař
ského institutu“)

9 Chapayeva str.,
98433 Vilino, Bakh
chisarayski district,

(98433, Автономная
Республика Крым,
Бахчисарайский
район, с. Вилино, ул.
Чапаева, д. 9)

Государственное
предприятие Агро
фирма „Магарач“
Национального
Kód: 31332064
института
винограда и вина
„Магарач“

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Agrofirma Maga
rach“ nacionalnogo
instituta vinograda
i vina „Magarach“
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20.

Státní podnik „Fac
tory of sparkling
wine Novy Svet“
(„Výrobní závod
pro šumivé víno
Novy Svet“)
Государственное
предприятиеЗавод
шампанских вин
„Новый свет“

Identifikační
údaje

1 Shalyapina str.,
98032 Sudak, Novy
Svet
(98032, г. Судак, пгт
Новый Свет, ул.
Шаляпина, д. 1)
Kód: 00412665

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Zavod shampan
skykh vin Novy
Svet“

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu
s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krym
ského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna
rozhodnutí č. 1991-6/14„o změně usnesení
státní rady Republiky Krym č. 1836-6/14“ ze
dne 26. března 2014„o znárodnění majetku
podniků, institucí a organizací zemědělskoprůmyslového komplexu nacházejících se na
území Republiky Krym“, jež prohlašuje, že
majetek státního podniku „Zavod shampan
skykh vin Novy Svet“ je jménem „Republiky
Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak
tento podnik fakticky zkonfiskovaly.

25.7.2014

Almaz-Antei je společnost vlastněná ruským
státem. Vyrábí protiletadlové zbraně, včetně
raket země-vzduch, jež dodává ruské armádě.
Ruské orgány dodávají těžkou vojenskou tech
niku separatistům na východě Ukrajiny, což
přispívá k destabilizaci Ukrajiny. Separatisté
tyto zbraně používají i k sestřelování letadel.
Společnost Almaz-Antei tak jako státem vlast
něná společnost přispívá k destabilizaci Ukra
jiny.

30.7.2014

Společnost Dobrolet je dceřinou společností
letecké společnosti vlastněné ruským státem.
Od nezákonné anexe Krymu byla společnost
Dobrolet doposud výhradním provozovatelem
letů mezi Moskvou a Simferopolem. Usnad
ňuje tak integraci nezákonně anektované Auto
nomní republiky Krym do Ruské federace
a narušuje svrchovanost a územní celistvost
Ukrajiny.

30.7.2014

Po nezákonné anexi Krymu je banka Russian
National Commercial Bank (RNCB) plně
vlastněna takzvanou „Republikou Krym“.
Před anexí tato banka nebyla na Krymu
zastoupena, nyní se však stala jedním z hlav
ních subjektů na trhu. Koupí nebo převzetím
poboček bank, které se z Krymu stahovaly,
banka RNCB materiálně a finančně podporo
vala činnosti ruské vlády za účelem integrace
Krymu do Ruské federace, a tím narušovala
územní celistvost Ukrajiny.

30.7.2014

▼M8
21.

22.

JOINT-STOCK
COMPANY
CONCERN
ALMAZ-ANTEY
(rovněž známá jako
ALMAZ-ANTEY
CORP; rovněž
známá jako
ALMAZ-ANTEY
DEFENSE
CORPORATION;
rovněž známá jako
ALMAZ-ANTEY
JSC)

41 ul.Vereiskaya,
Moscow (Moskva)
121471, Rusko;

DOBROLET
(rovněž známá jako
DOBROLYOT)

Kód letecké společ
nosti: QD

Добролет/Добролёт

internetová stránka:
almaz-antey.ru;
e-mail: antey@
almaz-antey.ru

International Highway,
House 31, building 1,
141411 Moscow
141411, Москва
r (Moskva), Межд
ународное ш, дом 31,
строение 1
internetová stránka:
www.dobrolet.com

23.

RUSSIAN NATI
ONAL COMMER
CIAL BANK

Licence č. 1354
udělená centrální
bankou Ruska,
ul. Krasnoproletar
skaya 9/5, 127 030
(Moscow) Moskva,
Ruská federace
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Identifikační
údaje

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

▼M11

24.

Donetsk Republic
(Doněcká republika)
(veřejná organizace)
Донецкая респу
блика

Veřejná „organizace“, která nominovala kandi
dáty do tzv. voleb v tzv. Doněcké lidové
republice konaných dne 2. listopadu 2014.
Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými
právními předpisy a jako takové jsou nezá
konné.

29.11.2014

Oficiální účast v těchto nezákonných „vol
bách“ je aktivní podporou činností a politik
narušujících celistvost, svrchovannost a nezávi
slost Ukrajiny, což přispívá k další destabili
zaci situace na Ukrajině. V čele této organi
zace stojí Alexander ZAKHARCHENKO,
zakladatelem je Andriy PURGIN.

25.

Peace to Luhansk
Region (angl. přepis
ruského názvu: Mir
Luganschine) (Mír
Luhansku)

Veřejná „organizace“, která nominovala kandi
dáty do tzv. voleb v tzv. Luhanské lidové
republice konaných dne 2. listopadu 2014.
Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými
právními předpisy a jako takové jsou nezá
konné.

29.11.2014

Мир Луганщине
Oficiální účast v těchto nezákonných „vol
bách“ je aktivní podporou činností a politik
narušujících územní celistvost, svrchovannost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další
destabilizaci situace na Ukrajině. V čele této
organizace stojí Igor PLOTNITSKY.

26.

Free Donbass (také
pod názvem „Free
Donbas“, „Svo
bodny Donbass“)
(Svobodný Donbas)
Свободный
Донбасс

27.

People's Union
(Narodny Soyuz)
(Národní svaz)
Народный союз

Veřejná „organizace“, která nominovala kandi
dáty do tzv. voleb v tzv. Doněcké lidové
republice konaných dne 2. listopadu 2014.
Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými
právními předpisy a jako takové jsou nezá
konné.

29.11.2014

Oficiální účast v těchto nezákonných „vol
bách“ je aktivní podporou činností a politik
narušujících územní celistvost, svrchovannost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další
destabilizaci situace na Ukrajině.

Veřejná „organizace“, která nominovala kandi
dáty do tzv. voleb v tzv. Luhanské lidové
republice konaných dne 2. listopadu 2014.
Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými
právními předpisy a jako takové jsou nezá
konné.
Oficiální účast v těchto nezákonných „vol
bách“ je aktivní podporou činností a politik
narušujících územní celistvost, svrchovannost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další
destabilizaci situace na Ukrajině.

29.11.2014
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28.

Luhansk Economic
Union (Luganskiy
Ekonomicheskiy
Soyuz) (Luhanský
hospodářský svaz)

Identifikační
údaje

Odůvodnění

„Lidová organizace“, která nominovala kandi
dáty do tzv. voleb v tzv. Luhanské lidové
republice konaných dne 2. listopadu 2014;
jako kandidáta na funkci „hlavy“ tzv.
Luhanské lidové republiky nominovala Olega
AKIMOVA. Tyto „volby“ jsou v rozporu
s ukrajinskými právními předpisy a jako
takové jsou nezákonné.

Datum
zařazení na
seznam

29.11.2014

Oficiální účast v těchto nezákonných „vol
bách“ je aktivní podporou činností a politik
narušujících územní celistvost, svrchovannost
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další
destabilizaci situace na Ukrajině.

▼M12

29.

Kozácká národní
garda
Казачья Нацио
нальная Гвардия

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně
podporuje činnosti narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,
což přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

16.2.2015

Velí jí Nikolay KOZITSYN, který je uveden
na seznamu, a proto je s ním spojována.

30.

Prapor Sparta
Батальон „Спарта“

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně
podporuje činnosti narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,
což přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

16.2.2015

Velí jí Arseny PAVLOV, který je uveden na
seznamu, a proto je s ním spojována.

31.

Somálský prapor
Батальон „Сомали“

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně
podporuje činnosti narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,
což přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

16.2.2015

Velí jí Mikhail TOLSTYKH, také znám jako
Givi, který je uveden na seznamu, a proto je
s ním spojována.

32.

Prapor Zarya
Батальон „Заря“

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně
podporuje činnosti narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,
což přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

16.2.2015

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně
podporovala akce narušující územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a dále
destabilizovala Ukrajinu.

16.2.2015

▼M14

33.

Prizrak brigade
(Бригада „Приз
рак“)
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34.

35.

Prapor Oplot

Social media:

Батальон „Оплот“

http://vk.com/
oplot_info

Prapor Kalmius
Батальон „Кальм
иус“

36.

Prapor Smrt
Батальон „Смерть“

37.

Identifikační
údaje

Veřejné hnutí
NOVOROSSIYA
(Novorusko)
Движение Ново
россия

Odůvodnění

Datum
zařazení na
seznam

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně
podporuje činnosti narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,
což přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

16.2.2015

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně
podporuje činnosti narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,
což přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

16.2.2015

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně
podporuje činnosti narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,
což přispívá k další destabilizaci situace na
Ukrajině.

16.2.2015

Veřejné hnutí Novorossiya/Novorusko bylo
založeno v listopadu 2014 v Rusku a vede
jej ruský důstojník Igor Strelkov (identifi
kován jako zaměstnanec hlavního zpravodaj
ského ředitelství generálního štábu ozbroje
ných sil Ruské federace (GRU)).

16.2.2015

V souladu s jeho deklarovanými cíli, se
zaměřuje na poskytování všestranné účinné
pomoci hnutí Novorossiya, včetně napomáhání
milicím bojujícím na východní Ukrajině, čímž
podporuje politiky narušující územní celi
stvost, svrchovannost a nezávislost Ukrajiny.
Je spojováno s osobou zařazenou na seznam
z důvodu narušování územní celistvosti Ukra
jiny.

