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▼B
DECIZIA 2014/145/PESC A CONSILIULUI
din 17 martie 2014
privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează
sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special
articolul 29,

întrucât:

(1)

La 6 martie, șefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale
Uniunii au condamnat cu fermitate încălcarea neprovocată a suve
ranității și integrității teritoriale a Ucrainei de către Federația Rusă
și au îndemnat Federația Rusă să își retragă imediat forțele armate
către zonele de staționare permanentă a acestora, în conformitate
cu acordurile relevante. Aceștia au îndemnat Federația Rusă să
permită accesul imediat al unor observatori internaționali. Șefii de
stat sau de guvern au considerat că decizia Consiliului Suprem al
Republicii Autonome Crimeea de a desfășura un referendum cu
privire la viitorul statut al teritoriului este contrară constituției
ucrainene și prin urmare ilegală.

(2)

Șefii de stat sau de guvern au decis să ia măsuri, inclusiv cele
preconizate de Consiliu la 3 martie 2014, în special prin
suspendarea convorbirilor bilaterale cu Federația Rusă în
materie de vize, precum și a convorbirilor cu Federația Rusă cu
privire la un nou acord global care ar înlocui acordul de parte
neriat și de cooperare existent.

(3)

Șefii de stat sau de guvern au subliniat faptul că ar trebui să se
găsească o soluție pentru criză prin negocieri între guvernul
Ucrainei și guvernul Federației Ruse, inclusiv prin intermediul
unor mecanisme multilaterale potențiale, și că în absența unor
astfel de rezultate într-un interval de timp limitat, Uniunea va
decide asupra unor măsuri suplimentare, cum ar fi interdicții de
călătorie, înghețări de active și anularea reuniunii la nivel înalt
UE-Rusia.

(4)

În contextul actual, ar trebui impuse restricții de călătorie și o
înghețare a activelor în ceea ce privește persoanele responsabile
pentru acțiuni care subminează sau amenință integritatea teri
torială, suveranitatea și independența Ucrainei, inclusiv acțiuni
privind viitorul statut al oricărei părți a teritoriului care
contravin constituției Ucrainei, și persoanele, entitățile sau orga
nismele asociate acestora.

(5)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru
punerea în aplicare a anumitor măsuri,

2014D0145 — RO — 16.09.2015 — 006.002 — 3
▼B
ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
▼M9
(1)
Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea
pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia:
(a) de către persoanele fizice care sunt responsabile, furnizează sprijin
în mod activ sau asigură punerea în aplicare pentru acțiuni sau
politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suve
ranitatea și independența Ucrainei sau stabilitatea ori securitatea
Ucrainei sau care obstrucționează activitatea organizațiilor interna
ționale în Ucraina, precum și de către persoanele fizice asociate
acestora;
(b) de către persoanele fizice care acordă, în
sau financiar factorilor de decizie ruși
Crimeii sau de destabilizarea estului
beneficii de pe urma acțiunilor acestora;

mod activ, sprijin material
responsabili de anexarea
Ucrainei sau care obțin
sau

(c) de către persoanele fizice care desfășoară tranzacții cu grupările
separatiste din regiunea Donbass a Ucrainei,
astfel cum figurează pe lista din anexă.
▼B
(2)
Alineatul (1) nu obligă un stat membru să refuze propriilor resor
tisanți accesul pe teritoriul său.
(3)
Alineatul (1) nu aduce atingere cazurilor în care unui stat membru
îi revine o obligație de drept internațional, și anume:
(a) în calitate de țară-gazdă
interguvernamentale;

a

unei

organizații

internaționale

(b) în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale organizate
de Organizația Națiunilor Unite sau sub auspiciile acesteia;
(c) în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități;
sau
(d) în temeiul Tratatului de conciliere din 1929 (Pactul de la Lateran)
încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.
(4)
Se consideră că alineatul (3) se aplică de asemenea în cazul în
care un stat membru este țara-gazdă a Organizației pentru Securitate și
Cooperare în Europa (OSCE).
(5)
Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în
care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (3) sau (4).
(6)
Statele membre pot acorda derogări de la măsurile impuse în
temeiul alineatului (1), atunci când deplasarea se justifică din motive
umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni
interguvernamentale și la reuniuni promovate sau găzduite de Uniune,
sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția
OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct
promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive, inclusiv
sprijinirea integrității teritoriale, a suveranității și a independenței
Ucrainei.
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(7)
Un stat membru care dorește să acorde derogările menționate la
alineatul (6) informează Consiliul în scris în acest sens. Derogarea se
consideră acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți
membri ai Consiliului ridică obiecții în scris în termen de două zile
lucrătoare de la primirea notificării privind derogarea propusă. În
cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică o
obiecție, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să
acorde derogarea propusă.
(8)
În cazul în care, în temeiul alineatelor (3), (4), (6) și (7), un stat
membru autorizează intrarea pe teritoriul său sau tranzitul persoanelor
enumerate în anexă, autorizația se limitează la scopul pentru care a fost
acordată și la persoanele vizate de respectiva autorizație.

Articolul 2
▼M9
(1)
Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin,
sunt deținute, păstrate sau controlate:
(a) de către persoanele fizice care sunt responsabile, furnizează sprijin
în mod activ sau asigură punerea în aplicare pentru acțiuni sau
politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suve
ranitatea și independența Ucrainei sau stabilitatea ori securitatea
Ucrainei sau care obstrucționează activitatea organizațiilor interna
ționale în Ucraina, precum și de către persoanele fizice sau juridice,
entitățile sau organismele asociate acestora;
(b) de către persoanele juridice, entitățile sau organismele care acordă
sprijin material sau financiar pentru acțiuni care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei;
(c) de către persoanele juridice, entitățile sau organismele din Crimeea
ori Sevastopol a căror proprietate a fost transferată cu încălcarea
dreptului ucrainean sau de către persoanele juridice, entitățile sau
organismele care au beneficiat de un asemenea transfer;
(d) de către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele
care acordă, în mod activ, sprijin material sau financiar factorilor
de decizie ruși responsabili de anexarea Crimeii sau de destabi
lizarea estului Ucrainei sau care obțin beneficii de pe urma
acțiunilor acestora; sau
(e) de către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele
care desfășoară tranzacții cu grupările separatiste din regiunea
Donbass a Ucrainei,
astfel cum figurează pe lista din anexă.
▼B
(2)
Niciun fond sau resursă economică nu se pune, în mod direct sau
indirect, la dispoziția sau în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, al
entităților sau organismelor enumerate în anexă.
(3)
Autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza
deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau
punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în
anumite condiții pe care le consideră corespunzătoare, după ce a
stabilit că fondurile sau resursele economice în cauză sunt:
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(a) necesare pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor
enumerate în anexă și ale membrilor lor de familie aflați în între
ținerea lor, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă,
pentru medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de
asigurare și plata facturilor la utilități;
(b) destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării chel
tuielilor suportate în legătură cu furnizarea unor servicii juridice;
(c) destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente servi
ciilor de păstrare sau gestionare curentă a unor fonduri sau
resurse economice înghețate; sau
(d) necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea
competentă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state
membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui
acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte
de acordarea autorizației.
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu
privire la orice autorizație pe care o acordă în temeiul prezentului
alineat.
(4)
Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente ale unui
stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri și resurse
economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale
pronunțate anterior datei la care persoana, entitatea sau organismul
menționat(ă) la alineatul (1) a fost înscrisă pe lista din anexă, sau al
unei hotărâri judecătorești sau administrative pronunțate în Uniune,
sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru vizat,
anterior sau ulterior datei respective;
(b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a
satisface creanțele garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror
valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele
stabilite de actele cu putere de lege și actele administrative apli
cabile care reglementează drepturile persoanelor care au astfel de
creanțe;
(c) hotărârea nu este în beneficiul niciunei persoane fizice sau juridice,
entități sau organism menționat(e) în anexă; și
(d) recunoașterea hotărârii nu contravine ordinii publice a statului
membru în cauză.
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu
privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.
(5)
Alineatul (1) nu împiedică o persoană fizică sau juridică, o
entitate sau un organism enumerate în listă să efectueze plăți datorate
în temeiul unui contract încheiat anterior datei la care persoana fizică
sau juridică, entitatea sau organismul au fost înscrise pe lista din anexă,
cu condiția ca statul membru în cauză să fi stabilit că beneficiarul plății
respective nu este, în mod direct sau indirect, o persoană fizică sau
juridică, o entitate sau un organism menționat(ă ) la alineatul (1).

2014D0145 — RO — 16.09.2015 — 006.002 — 6
▼B
(6)
Alineatul (2) nu se aplică creditării conturilor înghețate repre
zentând:
(a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;
(b) plăți cuvenite în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care
au fost încheiate sau au survenit anterior datei la care aceste conturi
au făcut obiectul măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2); sau
(c) plăți datorate în temeiul unei hotărâri judecătorești, administrative
sau arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în statul membru
vizat,
cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână
sub incidența măsurilor prevăzute la alineatul (1).

Articolul 3
▼M3
(1)
Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea unui stat
membru sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe
și politica de securitate, decide stabilirea și modificarea listei din anexă.
▼B
(2)
Consiliul comunică persoanei fizice sau juridice, entității sau
organismului vizate decizia menționată la alineatul (1), inclusiv
motivele includerii pe listă, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie
prin publicarea unui anunț, acordând persoanei, entității sau orga
nismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.
(3)
În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi
substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia menționată la
alineatul (1) și informează în consecință persoana, entitatea sau orga
nismul în cauză.

Articolul 4
(1)
Anexa cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice
sau juridice, a entităților sau a organismelor menționate la articolul 1
alineatul (1) și la articolul 2 alineatul (1).
(2)
De asemenea, anexa include informațiile necesare identificării
persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate,
în cazul în care aceste informații sunt disponibile. În ceea ce privește
persoanele fizice, astfel de informații pot include numele, inclusiv pseu
donimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de
carte de identitate, sexul, adresa dacă este cunoscută și funcția sau
profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile sau orga
nismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înre
gistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 5
Pentru ca măsurile menționate la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 2
alineatul (1) să aibă un impact cât mai mare, Uniunea încurajează statele
terțe să adopte măsuri restrictive similare celor prevăzute în prezenta
decizie.
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▼B
Articolul 6
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
▼M14
Prezenta decizie se aplică până la 15 martie 2016.
▼B
Prezenta decizie se reexaminează permanent. Prezenta decizie se reîn
noiește sau se modifică, după caz, în cazul în care Consiliul consideră
că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.

2014D0145 — RO — 16.09.2015 — 006.002 — 8
▼B
ANEXĂ
Lista persoanelor, entităților și organismelor menționate la articolele 1 și 2

▼M3
▼C1
Persoane

▼B
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

▼M14
1.

►C4 Sergey
Valeryevich
AKSYONOV,
Sergei Valerievich
AKSENOV
(Сергей
Валерьевич
AKCëHOB),

Data nașterii:
26.11.1972
Locul nașterii: Bălți,
acum Republica
Moldova

Serhiy Vale
riyovych
AKSYONOV
(Сергiй Вале
рiйович
Аксьонов) ◄
2.

Vladimir
Andreevich
Konstantinov
(Владимир
Андреевич Конс
тантинов)

Aksyonov a fost ales „prim-ministru al Crimeei”
în cadrul Verkhovna Rada a Crimeei la
27 februarie 2014 în prezența unor persoane
înarmate proruse. „Alegerea” sa a fost decretată
neconstituțională de către Oleksandr Turchynov
la 1 martie 2014. A promovat activ „refe
rendumul” din 16 martie 2014. Începând cu
9 octombrie 2014, „șeful” așa-numitei „Republici
Crimeea”.

17.3.2014

Membru al Prezidiului Consiliului de Stat al
Rusiei.

Data nașterii:
19.11.1956
Locul nașterii:
Vladimirovka (alias
Vladimirovca),
regiunea Slobozia,
RSS Moldovenească
(în prezent Republica
Moldova) sau

În calitate de președinte al Consiliului Suprem al
Republicii Autonome Crimeea, Konstantinov a
jucat un rol important în deciziile luate de către
Verkhovna
Rada privind „referendumul”
împotriva integrității teritoriale a Ucrainei și a
îndemnat alegătorii să voteze în favoarea inde
pendenței Crimeei.

17.3.2014

În calitate de fost vicepreședinte al Consiliului de
Miniștri al Crimeei, Temirgaliev a jucat un rol
important în deciziile luate de Verkhovna Rada
privind „referendumul” împotriva integrității teri
toriale a Ucrainei. A promovat activ integrarea
Crimeei în cadrul Federației Ruse.

17.3.2014

Berezovskiy a fost numit comandant al Marinei
ucrainene la 1 martie 2014, dar apoi a depus un
jurământ în fața forțelor armate din Crimeea,
încălcându-și astfel jurământul față de Marina
ucraineană.

17.3.2014

Bogomol, RSS
Moldovenească
3.

Rustam Ilmirovich
Temirgaliev

Data nașterii:
15.8.1976

(Рустам
Ильмирович
Темиргалиев)

Locul nașterii:
Ulan-Ude, RSSA
Buriată
(RSFS Rusă)

4.

Denis Valenti
novich Bere
zovskiy
(Денис
Валентинович
Березовский)

5.

Data nașterii:
15.7.1974
Locul nașterii: Harkov,
RSS Ucraineană

Ulterior, el a fost numit adjunct al comandantului
Flotei Mării Negre a Federației Ruse.

Aleksei Mikhai
lovich Chaliy

Data nașterii:
13.6.1961

(Алексей
Михайлович
Чалый)

Locul nașterii:
Moscova sau
Sevastopol

Chaliy a devenit „primar al Sevastopolului” pe
baza susținerii din partea mulțimilor la
23 februarie 2014 și a acceptat acest „vot”. A
desfășurat o campanie activă pentru ca
Sevastopol să devină o entitate separată a Fede
rației Ruse în urma unui referendum din
16 martie 2014. A semnat Tratatul privind
adoptarea Republicii Crimeea de către Rusia.
Președinte al adunării legislative a orașului
Sevastopol.

17.3.2014
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▼M14
Nume

6.

Pyotr Anato
liyovych Zima

Date de identificare

Yuriy Genna
dyevich
Zherebtsov
(Юрий Генн
адиевич
Жеребцов)

8.

Sergey Pavlovych
Tsekov
(Сергей Павлович
Цеков)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
29.3.1965

Zima a fost numit noul șef al Serviciului de
securitate din Crimeea (SBU) la 3 martie 2014
de către „prim-ministrul” Aksyonov și a acceptat
această numire. A furnizat informații relevante,
inclusiv o bază de date, Serviciului de informații
rus (SBU). Acestea includeau informații privind
activiștii Euro-Maidan și apărătorii drepturilor
omului din Crimeea. Zima a jucat un rol
important în împiedicarea autorităților ucrainene
să controleze teritoriul Crimeei. La 11 martie
2014, a fost proclamată înființarea unui serviciu
de securitate independent al Crimeei de către
foști ofițeri SBU din Crimeea.

17.3.2014

Data nașterii:
19.11.1969

Consilier al președintelui Verkhovna Rada a
Crimeei, unul dintre principalii organizatori ai
„referendumului” de la 16 martie 2014
împotriva integrității teritoriale a Ucrainei.
Membru al Camerei civice a așa-numitei
„Republici Crimeea”.

17.3.2014

Vicepreședinte al Verkhovna Rada; Tsekov a
inițiat, împreună cu Sergey Aksyonov,
demiterea ilegală a guvernului Republicii
Autonome Crimeea (RAC). L-a atras în această
activitate
pe
Vladimir
Konstantinov,
amenințându-l cu demiterea. Tsekov a recunoscut
public că membrii parlamentului din Crimeea au
fost cei care au inițiat invitarea soldaților ruși în
vederea ocupării Verkhovna Rada din Crimeea.
A fost unul dintre primii lideri din Crimeea care
au solicitat public anexarea la Rusia a Crimeei

17.3.2014

(Пётр
Анатольевич
Зима)

7.

Motive

Locul nașterii: Izmail,
regiunea Odessa, RSS
Ucraineană sau
Odesssa

Data nașterii:
29.9.1953 sau
23.9.1953
Locul nașterii:
Simferopol

Membru al Consiliului federativ al Federației
Ruse din partea așa-numitei „Republici
Crimeea”.

9.

Ozerov, Viktor
Alekseevich
(Виктор
Алексеевич
Озеров)

10.

Dzhabarov,
Vladimir Michai
lovich
(Владимир
Михайлович
Джабаров)

Data nașterii: 5.1.1958
Locul nașterii:
Abakan, Khakassia

Data nașterii:
29.9.1952

Președinte al Comitetului de securitate și apărare
al Consiliului federativ al Federației Ruse.

17.3.2014

La 1 martie 2014, Ozerov, în numele Comi
tetului de securitate și apărare al Consiliului
federativ, a susținut public în Consiliul
federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

Prim-vicepreședinte al Comitetului pentru afaceri
internaționale al Consiliului federativ al Fede
rației Ruse.
La 1 martie 2014, Dzhabarov, în numele Comi
tetului pentru afaceri internaționale al Consiliului
federativ, a susținut public în Consiliul federativ
desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014
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11.

12.

13.

14.

16.

17.

Motive

Klishas, Andrei
Aleksandrovich

Data nașterii:
9.11.1972

Președinte al Comitetului pentru drept constitu
țional al Consiliului federativ al Federației Ruse.

(Андрей Алекс
андрович
Клишас)

Locul nașterii:
Sverdlovsk

La 1 martie 2014, Klishas a susținut public în
cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe
ruse în Ucraina. În cadrul unor declarații publice,
Klishas a urmărit să justifice intervenția militară
rusă în Ucraina, afirmând că „președintele
ucrainean sprijină apelul autorităților din
Crimeea către președintele Federației Ruse
privind acordarea unei asistențe globale în
apărarea cetățenilor Crimeei”.

Ryzhkov, Nikolai
Ivanovich

Data nașterii:
28.9.1929

Membru al Comitetului pentru chestiuni federale,
politici regionale și Nord, din cadrul Consiliului
federativ al Federației Ruse.

(Николай
Иванович
Рыжков)

Locul nașterii:
Dyleevka, regiunea
Donetsk, RSS
Ucraineană

La 1 martie 2014, Ryzhkov a susținut public în
cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe
ruse în Ucraina.

Bushmin, Evgeni
Viktorovich

Data nașterii:
4.10.1958

Președinte adjunct al Consiliului federativ al
Federației Ruse.

(Евгений
Викторович
Бушмин)

Locul nașterii:
Lopatino, regiunea
Sergachiisky, RSFSR

La 1 martie 2014, Bushmin a susținut public în
cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe
ruse în Ucraina.

Totoonov,
Aleksandr Bori
sovich

Data nașterii: 3.4.1957

Membru al Comitetului pentru cultură, știință și
informație din cadrul Consiliului federativ al
Federației Ruse.

(Александр
Борисович
Тотоонов)
15.

Date de identificare

Locul nașterii:
Ordzhonikidze, Osetia
de Nord

Data
includerii pe
listă

17.3.2014

17.3.2014

17.3.2014

17.3.2014

La 1 martie 2014, Totoonov a susținut public în
cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe
ruse în Ucraina.

Panteleev, Oleg
Evgenevich

Data nașterii:
21.7.1952

Fost prim-vicepreședinte al Comitetului pentru
chestiuni parlamentare al Consiliului federativ.

(Олег Евгеньевич
Пантелеев)

Locul nașterii:
Zhitnikovskoe,
regiunea Kurgan

La 1 martie 2014, Panteleev a susținut public în
cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe
ruse în Ucraina.

Mironov, Sergei
Mikhailovich

Data nașterii:
14.2.1953

Membru al Consiliului Dumei de stat; lider al
facțiunii „Rusia justă” din cadrul Dumei Fede
rației Ruse.

(Сергей
Михайлович
Миронов)

Locul nașterii:
Pushkin, regiunea
Leningrad

Zheleznyak, Sergei
Vladimirovich

Data nașterii:
30.7.1970

Președinte adjunct al Dumei de stat a Federației
Ruse.

(Сергей Влад
имирович
Железняк)

Locul nașterii: St.
Petersburg (fostul
Leningrad)

A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în
Ucraina și anexarea Crimeei. A condus personal
demonstrația în favoarea utilizării forțelor armate
ruse în Ucraina.

17.3.2014

17.3.2014

Inițiator al legii care permite Federației Ruse să
admită în componența sa, sub pretextul apărării
cetățenilor ruși, a teritoriilor unei țări străine, în
absența consimțământului țării respective sau a
unui tratat internațional.
17.3.2014
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18.

Slutski, Leonid
Eduardovich
(Леонид
Эдуардович
Слуцкий)

19.

20.

Motive

Data nașterii: 4.1.1968

Președinte al Comitetului Comunității Statelor
Independente (CSI) din cadrul Dumei de stat a
Federației Ruse (membru al LDPR).

Locul nașterii:
Moscova

Data
includerii pe
listă

17.3.2014

A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în
Ucraina și anexarea Crimeei.

Vitko, Aleksandr
Viktorovich

Data nașterii:
13.9.1961

(Александр
Викторович
Витко)

Locul nașterii: Vitebsk
(RSS Belarusă)

Sidorov, Anatoliy
Alekseevich

Data nașterii: 2.7.1958

(Анатолий
Алексеевич
Сидоров)

21.

Date de identificare

Locul nașterii: Siva,
regiunea Perm, URSS

Galkin, Vikto
rovich Aleksandr

Data nașterii:
22.3.1958

(Александр
Викторович
Галкин)

Locul nașterii:
Ordzhonikidze, RSSA
Osetia de Nord

Comandant al Flotei Mării Negre, viceamiral.

17.3.2014

Responsabil de comanda forțelor ruse care au
ocupat teritoriul suveran al Ucrainei.

Comandant, Districtul militar de vest al Rusiei,
ale cărui unități sunt desfășurate în Crimeea. Este
responsabil pentru o parte a prezenței militare
ruse în Crimeea, care subminează suveranitatea
Ucrainei și a sprijinit autoritățile din Crimeea în
împiedicarea demonstrațiilor publice împotriva
măsurilor în direcția unui referendum și a încor
porării în Rusia.

17.3.2014

Districtul militar de sud al Rusiei, ale cărui forțe
sunt desfășurate în Crimeea; Flota Mării Negre
intră sub comanda lui Galkin; o mare parte a
mișcărilor de forțe în Crimeea s-a desfășurat
prin intermediul Districtului militar de sud.

17.3.2014

Comandant al Districtului militar de sud al
Rusiei („DMS”). Forțele DMS sunt desfășurate
în Crimeea. Este responsabil pentru o parte a
prezenței militare ruse în Crimeea, care
subminează suveranitatea Ucrainei și a sprijinit
autoritățile din Crimeea în împiedicarea demons
trațiilor publice împotriva măsurilor în direcția
unui referendum și a încorporării în Rusia. În
plus, Flota Mării Negre se află sub controlul
districtului.
22.

23.

Rogozin, Dmitry
Olegovich

Data nașterii:
21.12.1963

(Дмитрий
Олегович
Рогозин)

Locul nașterii:
Moscova

Glazyev, Yurievich
Sergey

Data nașterii: 1.1.1961

(Сергей Юрьевич
Глазьев)
24.

Matviyenko,
Valentina Ivanova
(născută Tyutina)
[Валентина
Ивановна
Матвиенко
(născută Тютина)]

25.

Locul nașterii:
Zaporoje, (RSS
Ucraineană)
Data nașterii: 7.4.1949
Locul nașterii:
Shepetovka, regiunea
Khmelnitsky
(Kamenets-Podolsky)
(RSS Ucraineană)

Naryshkin, Sergei
Evgenevich

Data nașterii:
27.10.1954

(Сергей
Евгеньевич
Нарышкин)

Locul nașterii: St.
Petersburg (fostul
Leningrad)

Viceprim-ministru al Federației Ruse. A solicitat
public anexarea Crimeei.

21.3.2014

Consilier al președintelui Federației Ruse. A
solicitat public anexarea Crimeei.

21.3.2014

Președinte al Consiliului federativ. La 1 martie
2014, Matviyenko a susținut public în cadrul
Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse
în Ucraina.

21.3.2014

Președinte al Dumei de stat. A susținut public
desfășurarea de forțe ruse în Ucraina. A
susținut
public
tratatul
de
reunificare
Rusia-Crimeea și legea constituțională federală
aferentă.

21.3.2014
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26.

Dmitry Konstanti
novich
KISELYOV,
Dmitrii Konstanti
novich KISELEV

Date de identificare

Data nașterii:
26.4.1954
Locul nașterii:
Moscova

Motive

Numit prin decret prezidențial, la 9 decembrie
2013, șef al agenției de presă de stat „Rossiya
Segodnya” a Federației Ruse.

Data
includerii pe
listă

21.3.2014

Figură centrală a propagandei guvernamentale în
sprijinul desfășurării forțelor ruse în Ucraina.

(Дмитрий Конс
тантинович
Киселёв)
27.

Nosatov,
Alexander Mihai
lovich
(Александр
Михайлович
Носатов)

28.

Kulikov, Valery
Vladimirovich
(Валерий Влад
имирович
Куликов)

29.

30.

31.

32.

Data nașterii:
27.3.1963

Comandant-adjunct al flotei Mării Negre, contra
amiral

Locul nașterii:
Sevastopol (RSS
Ucraineană)

Responsabil de comanda forțelor ruse care au
ocupat teritoriul suveran al Ucrainei.

Data nașterii: 1.9.1956

Comandant-adjunct al flotei Mării Negre, contra
amiral

Locul nașterii:
Zaporoje (RSS
Ucraineană)

Surkov, Vladislav
Yurievich

Data nașterii:
21.9.1964,

(Владислав
Юрьевич Сурков)

Locul nașterii:
Solntsevo, regiunea
Lipetsk

Mikhail Grigo
rievich Malyshev

Data nașterii: 10.10.
1955

(Михаил
Григорьевич
Малышев)

Locul nașterii:
Simferopol, Crimeea

Valery Kirillovich
Medvedev

Data nașterii: 21.8.
1946

(Валерий
Кириллович
Медведев)

Locul nașterii:
Shmakovka, regiunea
Primorsky

General-locotenent
Igor Nikolaevich
(Mykolayovich)
Turchenyuk

Data nașterii: 5.12.
1959
Locul nașterii: Osh,
RSS Kârgâză

(Игорь
Николаевич
Турченюк)
33.

Elena Borisovna
Mizulina (născută
Dmitriyeva)
(Елена Борисовна
Мизулина
(născută
Дмитриева)

34.

Data nașterii: 9.12.
1954
Locul nașterii: Bui,
regiunea Kostroma

Dmitry Niko
layevich Kozak

Data nașterii:
7.11.1958

(Дмитрий
Николаевич
Козак)

Locul nașterii:
Bandurovo, regiunea
Kirovograd, RSS
Ucraineană

21.3.2014

21.3.2014

Responsabil de comanda forțelor ruse care au
ocupat teritoriul suveran al Ucrainei.

Asistent al președintelui Federației Ruse. A fost
unul dintre organizatorii procesului din Crimeea
prin care comunitățile locale din Crimeea au fost
mobilizate să orchestreze acțiuni de subminare a
autorităților ucrainene din Crimeea.

21.3.2014

Președintele Comisiei electorale din Crimeea.
Responsabil de gestionarea referendumului din
Crimeea. Responsabil, în cadrul sistemului rus,
de validarea rezultatelor referendumului.

21.3.2014

Președintele Comisiei electorale din Sevastopol.
Responsabil de gestionarea referendumului din
Crimeea. Responsabil, în cadrul sistemului rus,
de validarea rezultatelor referendumului.

21.3.2014

Comandantul de facto al trupelor ruse desfă
șurate pe teren în Crimeea (pe care Rusia
continuă să le numească oficial „miliții locale
de autoapărare”). Comandant adjunct al
Districtului militar de sud.

21.3.2014

Deputat în Duma de stat. Inițiatoare și cosusți
nătoare a propunerilor legislative recente din
Rusia care ar fi permis regiunilor altor țări să
se unească cu Rusia fără acordul prealabil al
autorităților lor centrale.

21.3.2014

Viceprim-ministru. Responsabil de suprave
gherea integrării Republicii Autonome Crimeea
anexate în cadrul Federației Ruse.

29.4.2014
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35.

36.

37.

Date de identificare

Oleg Yevgenyvich
Belaventsev

Data nașterii:
15.9.1949

(Олег Евгеньевич
Белавенцев)

Locul nașterii:
Moscova

Oleg Genrikhovich
Savelyev

Data nașterii:
27.10.1965

(Олег Генрихович
Савельев)

Locul nașterii:
Leningrad

Sergei Ivanovich
Menyailo

Data nașterii:
22.8.1960

(Сергей Иванович
Меняйло)

Locul nașterii: Alagir,
RSS Autonomă

Data
includerii pe
listă

Motive

Reprezentant plenipotențiar al președintelui
Federației Ruse în așa-numitul „District federal
al Crimeei”, membru nepermanent al Consiliului
de Securitate rus. Responsabil de punerea în
aplicare a prerogativelor constituționale ale
șefului de stat rus pe teritoriul Republicii
Autonome Crimeea anexate.

29.4.2014

Ministrul Afacerilor Crimeei. Responsabil de
integrarea Republicii Autonome Crimeea
anexate în cadrul Federației Ruse.

29.4.2014

Guvernator
Sevastopol.

anexat

29.4.2014

Membru al Consiliului Federației Ruse din partea
Republicii Autonome Crimeea anexate.

29.4.2014

Vicepreședinte al Dumei de stat, Rusia unită.
Responsabil de inițierea unei legislații în
vederea integrării Republicii Autonome Crimeea
anexate în cadrul Federației Ruse.

29.4.2014

Director al GRU (Direcția principală de
informații), adjunctul șefului Statului Major al
forțelor
armate
ale
Federației
Ruse,
general-locotenent. Responsabil de activitatea
ofițerilor GRU în Ucraina de est.

29.4.2014

Șeful Statului Major al forțelor armate ale Fede
rației Ruse, prim adjunct al ministrului apărării al
Federației Ruse, general de armată. Responsabil
de desfășurarea masivă de trupe ruse de-a lungul
frontierei cu Ucraina și de împiedicarea deza
morsării situației.

29.4.2014

Lider activ al „Gărzii Lugansk”. A luat parte la
ocuparea clădirii biroului regional din Lugansk al
Serviciului de securitate. Întreține legături strânse
cu „Armata din sud-est”.

29.4.2014

al

orașului

ucrainean

Osetia de Nord,
RSFSR

38.

▼M13

Olga Fedorovna
Kovitidi

Data nașterii: 7.5.1962

(Ольга Фёдоровна
Ковитиди)

Locul nașterii:
Simferopol, RSS
Ucraineană

Sergei Ivanovich
Neverov

Data nașterii:
21.12.1961

(Сергей Иванович
Неверов)

Locul nașterii:
Tashtagol, URSS

Igor Dmitrievich
SERGUN

Data nașterii:
28.3.1957

(Игорь
Дмитриевич
Сергун)

Locul nașterii:
Podolsk, oblastul
Moscova

Valery Vasilevich
Gerasimov

Data nașterii: 8.9.1955

_____

▼M14
40.

41.

42.

(Валерий
Васильевич
Герасимов)

43.

German Prokopiv

Locul nașterii: Kazan
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44.

Valeriy
Dmitrievich
Bolotov
(Валерий
Дмитриевич
Болотов)

45.

Date de identificare

Data nașterii:
13.2.1970
Locul nașterii:
Lugansk

Andriy Yevge
novych PURGIN

Data nașterii:
26.1.1972

(Андрiй
Eвгенович
Пургiн),

Locul nașterii: Donețk

Andrei Evgenevich
PURGIN

Motive

Data
includerii pe
listă

Unul dintre liderii grupului separatist „Armata
din sud-est” care a ocupat clădirea Serviciului
de Securitate din regiunea Lugansk. Ofițer în
rezervă. Înainte de ocuparea clădirii, împreună
cu alți complici, a deținut arme aparent
furnizate ilegal din Rusia și de către grupuri
infracționale locale.

29.4.2014

Fost șef al „Republicii Populare Donețk”, parti
cipant activ și organizator al acțiunilor sepa
ratiste, coordonator al acțiunilor „turiștilor ruși”
în Donețk. Cofondator al unei „inițiative civice a
Donbass pentru Uniunea Eurasiatică”. Așa-numit
„președinte” al „Consiliului Popular al Republicii
Populare Donețk”.

29.4.2014

Unul dintre liderii „Republicii Populare Donețk”.
A participat la capturarea și ocuparea adminis
trației regionale. Purtător de cuvânt activ al sepa
ratiștilor. Așa-numit „vicepreședinte” al „Consi
liului Popular” al așa-numitei „Republici
Populare Donețk”.

29.4.2014

Unul dintre liderii organizației radicale din punct
de vedere ideologic Miliția populară din Donbas.
A luat parte în mod activ la ocuparea unui număr
de clădiri publice în regiunea Donețk.

29.4.2014

Identificat ca membru al personalului Direcției
principale de informații a Statului Major al
forțelor armate ale Federației Ruse (GRU). A
fost implicat în incidentele de la Sloviansk.
Este asistentul în materie de securitate al lui
Sergey Aksionov, prim-ministrul autoproclamat
al Crimeei. Șef al mișcării publice „Novorossia”.

29.4.2014

Prim-adjunct al șefului personalului Adminis
trației Prezidențiale a Rusiei. Responsabil cu
monitorizarea integrării politice a regiunii
ucrainene anexate a Crimeei în Federația Rusă.

12.5.2014

Comandantul
trupelor
aeropurtate
ruse,
general-colonel. În această funcție de rang înalt,
are responsabilitatea desfășurării forțelor aeriene
ruse în Crimeea.

12.5.2014

Președintele Comisiei pentru drept constituțional
din cadrul Dumei. Responsabil cu facilitarea
adoptării legislației privind anexarea Crimeei și
a Sevastopolului la Federația Rusă.

12.5.2014

(Андрей
Евгеньевич
Пургин)
46.

Denys Volodymy
rovych
PUSHYLIN
(Денис Волод
имирович
Пушилiн),

Data nașterii: 9.5.1981
sau 9.5.1982
Locul nașterii:
Makiivka (oblastul
Donețk)

Denis Vladimi
rovich PUSHILIN
(Денис Влад
имирович
Пушилин)
47.

48.

49.

50.

51.

Tsyplakov Sergey
Gennadevich

Data nașterii: 1.5.1983

Igor Vsevolo
dovich Girkin

Data nașterii:
17.12.1970

(Игорь Всев
олодович Гиркин)
alias Igor Strelkov
(Ihor Strielkov)

Locul nașterii:
Moscova

Vyacheslav Vikto
rovich Volodin

Data nașterii: 4.2.
1964

(Вячеслав
Викторович
Володин)

Locul nașterii:
Alekseevka, regiunea
Saratov.

Vladimir Anato
lievich Shamanov

Data nașterii:
15.2.1957

(Владимир
Анатольевич
Шаманов)

Locul nașterii:
Barnaul.

Vladimir Niko
laevich Pligin

Data nașterii:
19.5.1960

(Владимир
Николаевич
Плигин)

Locul nașterii:
Ignatovo,

Locul nașterii:
Khartsyzsk, oblastul
Donețk

Oblastul Vologodsk,
URSS.
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Motive

Data
includerii pe
listă

52.

Petr Grigorievich
JAROSH
(Петр
Григорьевич
Ярош)

Data nașterii:
30.1.1971 sau
16.3.1966
Locul nașterii: Satul
Skvortsovo, regiunea
Simferopol, Crimeea

Șeful biroului Serviciului Federal al Migrației
pentru Crimeea. Responsabil cu eliberarea siste
matică și în regim de urgență de pașapoarte
rusești pentru resortisanții din Crimeea.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich
Kozyura
(Олег
Григорьевич
Козюра)

Data nașterii:
19.12.1962
Locul nașterii:
Zaporoje

Șeful biroului Serviciului Federal al Migrației
pentru Sevastopol. Responsabil cu eliberarea
sistematică și în regim de urgență de pașapoarte
rusești pentru resortisanții din Sevastopol.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONO
MARIOV,
Vyacheslav Volo
dymyrovich
PONOMARYOV
(В'ячеслав Волод
имирович
Пономарьов),
Viacheslav Vladi
mirovich
PONOMAREV
(Вячеслав Влад
имирович
Пономарëв)

Data nașterii: 2.5.1965
Locul nașterii:
Slaviansk (oblastul
Donețk)

Fost primar autodeclarat al orașului Slaviansk.
Ponomariov a făcut apel la Vladimir Putin să
trimită trupe ruse pentru a proteja orașul și
ulterior i-a solicitat furnizarea de arme.
Oamenii lui Ponomariov sunt implicați în răpiri
(i-au capturat pe Irma Krat și Simon Ostrovski,
reporter pentru Vice News, ambii fiind ulterior
eliberați; au deținut observatori militari în
temeiul Documentului OSCE de la Viena).
Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor și poli
ticilor separatiste.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich
Bezler
(Игорь
Николаевич
Безлер) alias Bes
(diavol)

Data nașterii: 30.12.
1965
Locul nașterii:
Simferopol, Crimeea

Unul dintre liderii miliției autoproclamate a
orașului Horlivka. A preluat controlul clădirii
Biroului Serviciului de Securitate al Ucrainei
din regiunea Donetsk și ulterior a capturat
sediul districtual al Ministerului Afacerilor
Interne din orașul Horlivka. Are legături cu
Ihor Strielkov sub a cărui conducere a fost
implicat în asasinarea lui Volodymyr Rybak,
deputat al poporului în Consiliul Municipal al
orașului Horlivka, potrivit SBU.

12.5.2014

56.

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV
(Igor Evghenevici
KAKIDJIANOV)
(Игорь
Евгеньевич
Какидзянов),
Igor Evegenevich
KHAKIM
ZYANOV
(Igor Evghenevici
KAKIMZIANOV)
(Игорь
Евгеньевич
Хакимзянов)

La 8.5.2014 avea 33
de ani.
Posibil născut la
25 iulie 1980 în
Makiivka (oblastul
Donețk)

Unul dintre liderii forțelor armate ale „Republicii
Populare Donețk” autoproclamate. Obiectivul
forțelor este de „a proteja populația Republicii
Populare Donețk și integritatea teritorială a repu
blicii”, potrivit lui Pușilin, unul dintre liderii
„Republicii Populare Donețk”.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV,
Oleh Anatoliyovych
TSAROV
(Олег Анатолтович
Царьов),
Oleg Anatolevich
TSAREV
(Олег Анатольевич
Цаpëв)

Data nașterii: 2.6.1970
Locul nașterii:
Dnepropetrovsk

Fost membru al Rada, în această calitate a
solicitat public crearea așa-numitei „Republici
Federale Novorossia”, formată din regiunile din
sud-estul Ucrainei. Rămâne activ în sprijinirea
acțiunilor sau politicilor separatiste.

12.5.2014
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▼M14
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58.

Roman Vikto
rovich Lyagin
(Роман
Викторович
Лягин)

Data nașterii:
30.5.1980
Locul nașterii: Donețk,
Ucraina

Șeful Comisiei electorale centrale a „Republicii
Populare Donețk”. A organizat în mod activ refe
rendumul din 11 mai 2014 privind autodeter
minarea „Republicii Populare Donețk”. Fost
„ministru al muncii și afacerilor sociale”.

12.5.2014

59.

Aleksandr
Sergeevich
MALYKHIN,
Alexander
Sergeevich
MALYHIN
(Александр
Сергеевич
Малнхин)

Data nașterii:
12.1.1981

Șeful Comisiei electorale centrale a „Republicii
Populare Lugansk”. A organizat în mod activ
referendumul din 11 mai 2014 privind autodeter
minarea „Republicii Populare Lugansk”.

12.5.2014

60.

Natalia Vladi
mirovna
Poklonskaya
(Наталья Влад
имировна
Поклонская)

Data nașterii:
18.3.1980
Locul nașterii:
Mikhailovka, regiunea
Voroshilovgrad, RSS
Ucraineană sau
Yevpatoria, RSS
Ucraineană

Procuror al Crimeei. Pune în aplicare în mod
activ anexarea Crimeei de către Rusia.

12.5.2014

61.

Igor Sergeievich
Shevchenko
(Игорь Сергеевич
Шевченко)

Locul nașterii:
Sevastopol, Crimeea

Procuror al Sevastopolului. Pune în aplicare în
mod activ anexarea Sevastopolului de către
Rusia.

12.5.2014

62.

Aleksandr
Yurevich
BORODAI
(Александр
Юрьевич
Бородай)

Data nașterii:
25.7.1972
Locul nașterii:
Moscova

Fost așa-numit „prim-ministru al Republicii
Populare Donețk”, în această calitate responsabil
de activitățile „guvernamentale” separatiste ale
așa-numitului „Guvern al Republicii Populare
Donețk” (de exemplu, la 8 iulie 2014 a afirmat
că „forțele noastre militare desfășoară o operație
specială împotriva” fasciștilor „ucraineni”),
semnatar al Memorandumului de înțelegere
privind „Uniunea Novorossia”. Rămâne activ în
sprijinirea acțiunilor sau politicilor separatiste.

12.7.2014

63.

Data nașterii:
Alexander
18.12.1972
KHODA
KOVSKY,
Locul nașterii: Donețk
Oleksandr
Serhiyovych
KHODA
KOVSKIY
(Олександр
Сергiйович
Ходаковський),
Aleksandr
Sergeevich
KHODAKOVSKII
(Александр
Сергеевич Ходак
овский)

Fost așa-numit „ministru al securității al Repu
blicii Populare Donețk”, în această calitate
responsabil de activitățile de securitate separatiste
ale așa-numitului „Guvern al Republicii Populare
Donețk”. Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor
sau politicilor separatiste.

12.7.2014
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64.

Alexandr Aleksan
drovich
KALYUSSKY,
(Александр
Александрович
Калюсский)

Data nașterii:
9.10.1975

Așa-numit „viceprim-ministru de facto pentru
afaceri sociale al Republicii Populare Donețk”.
Responsabil de activitățile „guvernamentale”
separatiste ale așa-numitului „Guvern al Repu
blicii Populare Donețk”.

12.7.2014

65.

Alexander
KHRYAKOV,
Aleksandr Vita
lievich
KHRYAKOV
(Александр
Витальевич
Хряков),
Oleksandr Vita
liyovych
KHRYAKOV
(Олександр
ВiTалiйович
Хряков)

Data nașterii:
6.11.1958
Locul nașterii: Donețk

Fost așa-numit „ministru al informațiilor și al
comunicării în masă al Republicii Populare
Donețk”. Responsabil de activitățile de
propagandă proseparatiste ale așa-numitului
„Guvern al Republicii Populare Donețk”.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich
BASHIROV
(Марат Фаатович
Баширов)

Data nașterii:
20.1.1964
Locul nașterii: Ijevsk,
Federația Rusă

Fost așa-numit „prim-ministru al Consiliului de
Miniștri al Republicii Populare Lugansk”,
confirmat la 8 iulie 2014.
Responsabil de activitățile „guvernamentale”
separatiste ale așa-numitului „Guvern al Repu
blicii Populare Lugansk”.

12.7.2014

67.

Vasyl NIKITIN,
Vasilii Aleksan
drovich NIKITIN
(Василий Алекс
андрович
Никитин)

Data nașterii:
25.11.1971
Locul nașterii:
Shargun (Uzbekistan)

Așa-numit „viceprim-ministru al Consiliului de
Miniștri al Republicii Populare Lugansk” (a
fost așa-numit „prim-ministru al Republicii
Populare Lugansk” și fost purtător de cuvânt al
„Armatei din Sud-Est”).
Responsabil de activitățile „guvernamentale”
separatiste ale așa-numitului „Guvern al Repu
blicii Populare Lugansk”.
Responsabil de declarația Armatei din Sud-Est
conform căreia alegerile prezidențiale ucrainene
din „Republica Populară Lugansk” nu pot avea
loc din cauza „noului” statut al regiunii.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyache
slavovich
KARYAKIN
(Алексей
Вячеславович
Карякин)

Data nașterii: 7.4.1980
sau 7.4.1979
Locul nașterii:
Stahanov (oblastul
Lugansk)

Așa-numit „președinte al Consiliului Suprem al
Republicii Populare Lugansk”.
Răspunzător de activitățile „guvernamentale”
separatiste ale „Consiliului Suprem”, responsabil
pentru solicitarea adresată Federației Ruse de a
recunoaște independența „Republicii Populare
Lugansk”.
Semnatar al Memorandumului de înțelegere
privind „Uniunea Novorossia”.

12.7.2014

69.

Yuriy Volodymy
rovych IVAKIN
(Юрiй Волод
имирович Iвакiн),
Iurii Vladimirovich
IVAKIN
(Юрий Влад
имирович
Ивакин)

Data nașterii:
13.8.1954
Locul nașterii:
Perevalsk (oblastul
Lugansk)

Fost așa-numit „ministru al internelor al Repu
blicii Populare Lugansk”, în această calitate
responsabil de activitățile „guvernamentale”
separatiste ale așa-numitului „Guvern al Repu
blicii Populare Lugansk”.

12.7.2014
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70.

Igor PLOT
NITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

71.

Date de identificare

Data nașterii:
24.6.1964 sau
25.6.1964 sau
26.6.1964

(Игорь Венед
иктович
Плотницкий)

Locul nașterii:
Lugansk (posibil în
Chelmenți, oblastul
Cernăuți)

Nikolay
KOZITSYN

Data nașterii:
20.6.1956
Locul nașterii:
regiunea Donețk

Motive

Fost așa-numit „ministru al apărării” și, în
prezent, așa-numit „șef” al „Republicii Populare
Lugansk”.

Data
includerii pe
listă

12.7.2014

Responsabil de activitățile „guvernamentale”
separatiste ale așa-numitului „Guvern al Repu
blicii Populare Lugansk”.

Șef al forțelor cazace.

12.7.2014

Responsabil de conducerea separatiștilor din
Ucraina de Est care luptă împotriva forțelor
guvernamentale ucrainene

_____

73.

Mikhail Efimovich
FRADKOV
(Михаил
Ефимович
Фрадков)

74.

Nikolai Plato
novich
PATRUSHEV
(Николай
Платонович
Патрушев)

75.

Aleksandr Vasi
lievich
BORTNIKOV

Data nașterii: 1.9.1950
Locul nașterii:
Kurumoch, regiunea
Kuibyshev

Data nașterii
11.7.1951
Locul nașterii:
Leningrad (Sankt
Petersburg)

Data nașterii:
15.11.1951
Locul nașterii: Perm

(Александр
Васильевич
Бортников)

76.

Rashid Guma
rovich
NURGALIEV
(Рашид
Гумарович
Нургалиев)

Data nașterii:
8.10.1956
Locul nașterii:
Zhetikara, Republica
Socialistă Sovietică
Kazakhă

Membru permanent al Consiliului de Securitate
al Federației Ruse; Director al Serviciului de
Informații Externe al Federației Ruse. În
calitatea sa de membru al Consiliului de Secu
ritate, care oferă consiliere și coordonează
aspectele privind securitatea națională, a fost
implicat în modelarea politicii guvernului
Rusiei amenințând integritatea teritorială, suvera
nitatea și independența Ucrainei.

25.7.2014

Membru permanent al Consiliului de Securitate
al Federației Ruse. În calitatea sa de membru al
Consiliului de Securitate, care oferă consiliere și
coordonează aspectele privind securitatea
națională, a fost implicat în modelarea politicii
guvernului Rusiei amenințând integritatea teri
torială, suveranitatea și independența Ucrainei.

25.7.2014

Membru permanent al Consiliului de Securitate
al Federației Ruse; Director al Serviciului
Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse.
În calitatea sa de membru al Consiliului de Secu
ritate, care oferă consiliere și coordonează
aspectele privind securitatea națională, a fost
implicat în modelarea politicii guvernului
Rusiei amenințând integritatea teritorială, suvera
nitatea și independența Ucrainei.

25.7.2014

Membru permanent și secretar adjunct al Consi
liului de Securitate al Federației Ruse. În
calitatea sa de membru al Consiliului de Secu
ritate, care oferă consiliere și coordonează
aspectele privind securitatea națională, a fost
implicat în modelarea politicii guvernului
Rusiei amenințând integritatea teritorială, suvera
nitatea și independența Ucrainei.

25.7.2014
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77.

78.

Date de identificare

Boris Vyachesla
vovich GRYZLOV

Data nașterii:
15.12.1950

(Борис
Вячеславович
Грызлов)

Locul nașterii:
Vladivostok

Sergei Orestovoch
BESEDA

Data nașterii:
17.5.1954

(Сергей
Орестович
Беседа)

79.

Mikhail Vladimi
rovich
DEGTYAREV
(Михаил Влад
имирович
Дегтярëв)

80

Ramzan Akhma
dovitch
KADYROV
(Рамзан
Ахматович
Кадыров)

81.

Alexander Niko
layevich
TKACHYOV
(Александр
Николаевич
Ткачëв)

82.

Pavel GUBAREV
(Павел Юрьевич
Губарев)

Motive

Data
includerii pe
listă

Membru permanent al Consiliului de Securitate
al Federației Ruse. În calitatea sa de membru al
Consiliului de Securitate, care oferă consiliere și
coordonează aspectele privind securitatea
națională, a fost implicat în modelarea politicii
guvernului Rusiei amenințând integritatea teri
torială, suveranitatea și independența Ucrainei.

25.7.2014

Comandant al Serviciului al Cincilea al FSB,
Serviciul Federal de Securitate al Federației
Ruse.

25.7.2014

În calitatea sa de ofițer FSB de rang înalt,
conduce un serviciu responsabil de suprave
gherea operațiilor de informații și a activității
internaționale.

Data nașterii
10.7.1981
Locul nașterii:
Kuibyshev (Samara)

Data nașterii:
5.10.1976
Locul nașterii:
Tsentaroy

Data nașterii:
23.12.1960
Locul nașterii:
Vyselki, regiunea
Krasnodar

Data nașterii:
10.2.1983
Locul nașterii:
Sievierodonetsk

Membru al Dumei de stat.

25.7.2014

La 23.5.2014 a anunțat inaugurarea „ambasadei
de facto” la Moscova a așa-numitei „Republici
Populare Donețk”, nerecunoscută. Contribuie la
subminarea sau amenințarea integrității teri
toriale, a suveranității și a independenței
Ucrainei.

Președintele Republicii Cecene. Kadyrov a făcut
declarații în sprijinul anexării ilegale a Crimeei și
în sprijinul insurgenței armate în Ucraina. Printre
altele, la 14 iunie 2014 a declarat că va „face
orice pentru a contribui la reînvierea Crimeei”. În
acel context, i s-a acordat medalia pentru
„eliberarea Crimeei”, de către șeful interimar al
Republicii Autonome Crimeea, pentru sprijinul
pe care l-a acordat anexării ilegale a Crimeei.
În plus, la 1 iunie 2014, a declarat că e gata să
trimită 74 000 de voluntari ceceni în Ucraina
dacă i se va cere.

25.7.2014

Fostul guvernator al Krasnodar Krai.

25.7.2014

I s-a acordat medalia „pentru eliberarea Crimeei”
de către șeful interimar al Republicii Autonome
Crimeea, pentru sprijinul pe care l-a acordat
anexării ilegale a Crimeei. Cu acea ocazie,
șeful interimar al Republicii Autonome Crimeea
a afirmat că Tkachyov a fost unul dintre primii
care și-au exprimat sprijinul față de noua
„conducere” a Crimeei.

Unul dintre liderii autointitulați ai așa-numitei
„Republici Populare Donețk”. A solicitat inter
venția rusă în estul Ucrainei, inclusiv prin desfă
șurarea de forțe rusești de menținere a păcii. Este
asociat cu Igor Strelkov/Girkin, care se face
răspunzător de acțiuni care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei. Gubarev se face
răspunzător de recrutarea de persoane pentru
forțele armate ale separatiștilor.

25.7.2014
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Răspunzător pentru ocuparea clădirii guvernului
regional din Donețk împreună cu forțele pro-ruse
și autoproclamat „guvernatorul poporului”.
Deși a fost arestat pentru amenințarea integrității
teritoriale a Ucrainei, și apoi eliberat, a continuat
să joace un rol important în cadrul activităților
separatiste, subminând astfel integritatea teri
torială, suveranitatea și independența Ucrainei.

83.

Ekaterina Iurievna
GUBAREVA
(Екатерина
Юрьевна
Губарева),

Data nașterii: 5.7.1983
Locul nașterii:
Kahovka (oblastul
Herson)

Katerina
Yuriyovna
GUBARIEVA
(Катерина
Юрiйовнa
Губарева)

84.

Fedor Dmitrievich
BEREZIN

Data nașterii: 7.2.1960
Locul nașterii: Donețk

(Фëдор
Дмитриевич
Березин),
Fedir Dmitrovych
BEREZIN
(Федiр
Дмитрович
Березiн)

85.

Valery Vladimi
rovich KAUROV

Data nașterii: 2.4.1956
Locul nașterii: Odessa

Валерий Влад
имирович Кауров

86.

Serhii Anato
liyovych
ZDRILIUK
Сергей
Анатольевич
Здрнлюкv

Data nașterii:
23.6.1972
Locul nașterii:
regiunea Vinnytsia

În calitatea sa de fost așa-numit „ministru al
afacerilor externe”, a fost responsabilă de
apărarea așa-numitei „Republici Populare
Donețk”, subminând astfel integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei. În plus,
contul său bancar este folosit pentru finanțarea
grupărilor separatiste ilegale. Asumând acest rol
și acționând în această calitate, a sprijinit, prin
urmare, acțiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei. Rămâne activă în sprijinirea acțiunilor
și politicilor separatiste.

25.7.2014

Fost așa-numit „ministru adjunct al apărării” al
așa-numitei „Republici Populare Donețk”. Este
asociat cu Igor Strelkov/Girkin, care se face
răspunzător de acțiuni care subminează sau
amenință integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei. Asumând acest rol și
acționând în această calitate, Berezin a sprijinit,
prin urmare, acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei. Rămâne activă în sprijinirea
acțiunilor și politicilor separatiste.

25.7.2014

Autointitulat
„președinte”
al
așa-numitei
„Republici Novorossiya”, care a solicitat Rusiei
să desfășoare trupe în Ucraina. Asumând acest
rol și acționând în această calitate, a sprijinit,
prin urmare, acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei.

25.7.2014

Colaborator de rang înalt al lui Igor Strelkov/
Girkin, care se face răspunzător de acțiuni care
subminează sau amenință integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei. Asumând
acest rol și acționând în această calitate, Zdriliuk
a sprijinit, prin urmare, acțiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suveranitatea
și independența Ucrainei.

25.7.2014
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87.

Date de identificare

Vladimir
ANTYUFEYEV

Data nașterii: 19.2.
1951

Владимир
Антюфеев

Locul nașterii:
Novosibirsk

(alias Vladimir
SHEVTSOV,
Vladimir Iurievici
ANTIUFEEV,
Vladimir Gheor
ghievici
ALEXANDROV,
Vadim Gheor
ghievici
SHEVTSOV)

88.

Alexey
Alexeyevich
GROMOV
(Алексей
Алексеевич
Громов)

Data nașterii:
31.5.1960
Locul nașterii: Zagorsk
(Sergiev Posad)

Motive

Data
includerii pe
listă

Fost „ministru al securității statului” în regiunea
separatistă
Transnistria.
Fost
prim
viceprim-ministru al „Republicii Populare
Donețk”, responsabil de securitate și aplicarea
legii. În această calitate, este responsabil de acti
vitățile „guvernamentale” separatiste ale așanumitului „guvern al Republicii Populare
Donețk”.

25.7.2014

În calitatea de prim-șef adjunct al Statului Major
al Administrației Prezidențiale, este responsabil
de transmiterea de instrucțiuni către entități ale
mass-mediei ruse în vederea prezentării unei
poziții favorabile separatiștilor din Ucraina și
anexării Crimeei, sprijinind astfel destabilizarea
Ucrainei de Est și anexarea Crimeei.

30.7.2014

Purtător de cuvânt al așa-numitului „guvern” al
așa-numitei „Republici Populare Lugansk”, care
a făcut declarații, justificând, printre altele,
doborârea unei aeronave militare ucrainene,
luarea de ostatici, activitățile de luptă ale
grupărilor înarmate ilegale, care au subminat, în
consecință, integritatea teritorială, suveranitatea
și unitatea Ucrainei.

30.7.2014

Membru al așa-numitului „Consiliu Popular” și
fost președinte al așa-numitului „Consiliu
Suprem” al așa-numitei „Republici Populare
Donețk”, care a fost inițiatorul politicilor și orga
nizării „referendumului” ilegal care a condus la
proclamarea așa-numitei „Republici Populare
Donețk”, ceea ce a reprezentat o încălcare a inte
grității teritoriale, a suveranității și a unității
Ucrainei.

30.7.2014

Acceptând numirea sa în calitate de așa-numit
„ministru de interne al Republicii Crimeea” de
către Președintele Rusiei (Decretul nr. 301) la
5 mai 2014 și, prin acțiunile sale în calitate de
așa numit „ministru de interne”, a subminat inte
gritatea teritorială, suveranitatea și unitatea
Ucrainei.

30.7.2014

▼M13
89.

Oksana
TCHIGRINA

La 1.8.2014 avea 33
de ani.

(Oksana
CIGRINA),

Posibil născută la
23.7.1981

Oksana Aleksan
drovna
CHIGRINA
(Оксана Алекс
андровна
Чигрина)

▼M14
90.

91.

Boris Alekseevich
LITVINOV

Data nașterii:
13.1.1954

(Борис
Алексеевич
Литвинов)

Locul nașterii:
Djerjinsk (oblastul
Donețk)

Sergey Vadi
movich ABISOV

Data nașterii:
27.11.1967

(Сергей
Вадимович
Абисов)

Locul nașterii:
Simferopol, Crimeea
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92.

Arkady Roma
novich
ROTENBERG,

Arkadii Roma
novich
ROTENBERG

Date de identificare

Data nașterii:
15.12.1951

Locul nașterii:
Leningrad (Sankt
Petersburg)

(Аркадий
Романович
Ротенберг)

Motive

Domnul Rotenberg este o cunoștință veche a
președintelui Putin și fostul partener de judo al
acestuia.

Data
includerii pe
listă

30.7.2014

El și-a acumulat averea în timpul mandatului
președintelui Putin. Nivelul său de succes
economic poate fi atribuit influenței unor
factori de decizie-cheie care l-au favorizat, în
special în ceea ce privește atribuirea contractelor
de achiziții publice.

A beneficiat de pe urma relației personale strânse
cu factori de decizie ruși, atribuindu-i-se
contracte importante de către statul rus sau de
către întreprinderi de stat. În special, societăților
acestuia le-au fost atribuite mai multe contracte
deosebit de rentabile pentru pregătirea Jocurilor
Olimpice de la Soci.

Este totodată proprietarul societății Stroigaz
montaj căreia i-a fost atribuit un contract public
pentru construcția unui pod între Rusia și
Republica Autonomă Crimeea, ilegal anexată,
consolidând astfel integrarea acesteia în
Federația Rusă care, la rândul său, subminează
în continuare integritatea teritorială a Ucrainei.

Este președintele Consiliului de administrație al
editurii Prosvescenie, care s-a remarcat în special
prin punerea în aplicare a proiectului „Copiilor
din Rusia: adresa – Crimeea”, o campanie de
relații publice care a fost concepută pentru a-i
convinge pe copiii din Crimeea că sunt în
prezent cetățeni ruși care trăiesc în Rusia și,
prin urmare, sprijină politica guvernului rus de
integrare a Crimeei în Rusia.

93.

Konstantin Vale
revich
MALOFEEV

Data nașterii: 3.7.1974

Locul nașterii:
Puschino
(Константин
Валерьевич
Малофеев)

Dl Malofeev are legături strânse cu separatiștii
ucraineni din Ucraina de Est și Crimeeea. Este
un fost angajator al dlui Borodai, așa-numitul
prim-ministru
al
așa-numitei
„Republici
Populare Donețk” și s-a întâlnit cu dl
Aksyonov, așa-numitul prim-ministru al așanumitei „Republici Crimeea” în timpul
perioadei procesului de anexare a Crimeei.
Guvernul ucrainean a deschis o anchetă penală
privind presupusul sprijin material și financiar
acordat separatiștilor. În plus, a făcut o serie de
declarații publice de sprijinire a anexării Crimeei
și a încorporării Ucrainei în Rusia și, în special,
a declarat în iunie 2014 că: „Nu se poate
încorpora întreaga Ucraină în Rusia. Estul
(Ucrainei) poate”.

Prin urmare, dl Malofeev acționează în sprijinul
destabilizării Ucrainei.

30.7.2014
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94.

Yuriy Valenti
novich
KOVALCHUK

(Юрий
Валентинович
Ковальчук)

Date de identificare

Data nașterii:
25.7.1951

Locul nașterii:
Leningrad (Sankt
Petersburg)

Motive

Dl Kovalchuk este o veche cunoștință a preșe
dintelui Putin. Este cofondatorul așa-numitei
Ozero Dacha, o societate cooperativă care
reunește un grup influent de persoane în jurul
președintelui Putin.

Data
includerii pe
listă

30.7.2014

Beneficiază de legături cu factorii de decizie ruși.
Este președintele și cel mai mare acționar al
Bank Rossiya, din acțiunile căreia deținea în
2013 circa 38 %, bancă considerată banca
personală a înalților oficiali ai Federației Ruse.
De la anexarea ilegală a Crimeei, Bank Rossiya a
deschis filiale pe întreg teritoriul Crimeei și al
Sevastopolului, consolidând astfel integrarea
acestora în Federația Rusă.

În plus, Bank Rossiya deține interese importante
în Grupul național al mass-media care, la rândul
său, controlează televiziunile care sprijină în mod
activ politicile guvernului rus de destabilizare a
Ucrainei.

95.

Nikolay Teren
tievich
SHAMALOV

Data nașterii:
24.1.1950

Locul nașterii: Belarus
(Николай
Терентьевич
Шамалов)

Domnul Shamalov este o veche cunoștință a
președintelui Putin. Este cofondatorul așanumitei Ozero Dacha, o societate cooperativă
care reunește un grup influent de persoane în
jurul președintelui Putin.

30.7.2014

Beneficiază de legături cu factorii de decizie ruși.
Este al doilea acționar în ordinea importanței al
Bank Rossiya, din acțiunile căreia deținea în
2013 circa 10 %, bancă considerată banca
personală a înalților funcționari ai Federației
Ruse. De la anexarea ilegală a Crimeei, Bank
Rossiya a deschis filiale pe întreg teritoriul
Crimeei și al Sevastopolului, consolidând astfel
integrarea acestora în Federația Rusă.

În plus, Bank Rossiya are participații importante
în Grupul național al mass-media care, la rândul
său, controlează televiziunile care sprijină în mod
activ politicile guvernului rus de destabilizare a
Ucrainei.

96.

Alexander Vladi
mirovich
ZAKHAR
CHENKO

Data nașterii:
26.6.1976

Locul nașterii: Donețk
(Александр Влад
имирович
Захарченко)

Începând cu data de 7 august 2014, l-a înlocuit
pe Alexander Borodai în calitatea de așa-numit
„prim-ministru” al așa-numitei „Republici
Populare Donețk”. Preluând și acționând în
această calitate, Zakharchenko a sprijinit acțiuni
și politici care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014
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97.

Vladimir
KONONOV/alias
„Țarul”

Date de identificare

12.9.2014

Asociat cu „Miliția populară din Donbass”. A
afirmat, printre altele, că miliția își va continua
lupta în restul țării. Prin urmare, Rudenko a
sprijinit acțiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei. Așa-numit „deputat al poporului” în
așa-numitul „Parlament al Republici Populare
Donețk”.

12.9.2014

L-a înlocuit pe Marat Bashirov în calitatea de
așa-numit „prim-ministru” al așa-numitei
„Republici Populare Lugansk”. În trecut a fost
activ în armata milițiilor din sud-est. Prin
urmare, Tsypkalov a sprijinit acțiuni și politici
care subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

Posibilă dată a
nașterii: 27.12.1977

Fost „ministru al securității de stat” al așanumitei „Republici Populare Donețk”. Asociat
cu Vladimir Antiufeiev, care este răspunzător
de activitățile „guvernamentale” separatiste ale
așa-numitului „Guvern al Republicii Populare
Donețk”. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și
politici care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei. Rămâne
activ în sprijinirea acțiunilor sau politicilor
separatiste.

12.9.2014

Data nașterii: 1.3.1977

„Ministrul de interne” al așa-numitei „Republici
Populare Donețk”. Asociat cu Vladimir
Antyufeyev, care este răspunzător de activitățile
„guvernamentale” separatiste ale așa-numitului
„Guvern al Republicii Populare Donețk”. Prin
urmare, a sprijinit acțiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suveranitatea
și independența Ucrainei.

12.9.2014

Locul nașterii: Gorsky

99.

Miroslav Vladimi
rovich RUDENKO

Data nașterii:
21.1.1983

(Мирослав Влад
имирович
Руденко)

Locul nașterii:
Debalcevo

Gennadiy Nikola
iovych
TSYPKALOV,

Data nașterii:
21.6.1973

Gennadii Niko
laevich
TSYPKALOV

Data
includerii pe
listă

Începând cu data de 14 august, l-a înlocuit pe
Igor Strelkov/Girkin în calitatea de așa-numit
„ministru al apărării” al așa-numitei „Republici
Populare Donețk”. Se presupune că din aprilie
este comandantul unei divizii a luptătorilor sepa
ratiști din Donețk și că a promis să ducă la înde
plinire misiunea strategică de a respinge agre
siunea militară a Ucrainei. Prin urmare,
Kononov a sprijinit acțiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suveranitatea
și independența Ucrainei.

Data nașterii:
14.10.1974

(Владимир
Петровнч
Кононов)

98.

Motive

Locul nașterii: oblastul
Rostov (Rusia)

(Геннадий
Николаевич
ЦыПлаков)

▼M13
100.

Andrey Yurevich
PINCHUK

(Andrei Iurevici
PINCIUK)

(Андрей Юрьевич
Пинчук)

▼M14
101.

Oleg Vladimi
rovich BEREZA

(Олег Влад
имирович Берëза)
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102.

103.

Date de identificare

Andrei Niko
laevich RODKIN

Data nașterii:
23.9.1976

(Андрей
Николаевич
Родкин)

Locul nașterii:
Moscova

Aleksandr
Akimovich
KARAMAN

Data nașterii:
26.7.1956 sau
26.6.1956

(Александр
Акимович
Караман),

Locul nașterii:
Cioburciu, raionul
Slobozia, acum
Republica Moldova

Alexandru
CARAMAN

104.

105.

Georgiy L'vovich
MURADOV

Data nașterii:
19.11.1954

(Георгий Львович
Мурадов)

Locul nașterii:
Kochmes, RSSA
Komi

Mikhail
Sergeyevich
SHEREMET

Data nașterii:
23.5.1971

(Михаил
Сергеевич
Шеремет)

106.

Yuri Leonidovich
VOROBIOV

(Юрий
Леонидович
Воробьев)

107.

Vladimir
Volfovich ZHIRI
NOVSKY

(Владимир
Вольфович
Жириновски)

Locul nașterii:
Dzhankoy

Data nașterii: 2.2.1948

Locul nașterii:
Krasnoyarsk

Data nașterii:
25.4.1946

Locul nașterii:
Alma-Ata (în prezent
Almaty), Republica
Sovietică Socialistă
Kazahă

Motive

Data
includerii pe
listă

Reprezentant la Moscova al așa-numitei
„Republici Populare Donețk”. În declarațiile
sale a vorbit, printre altele, despre disponibi
litatea milițiilor de a purta un război de gherilă
și despre confiscarea de către acestea a unor
sisteme de armament de la forțele armate
ucrainene. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și
politici care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

„Viceprim-ministru pentru afaceri sociale” al așanumitei „Republici Populare Donețk”. Asociat cu
Vladimir Antyufeyev, care este răspunzător de
activitățile „guvernamentale” separatiste ale așanumitului „Guvern al Republicii Populare
Donețk”. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și
politici care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei. Protejat
al viceprim-ministrului Rusiei, Dmitri Rogozin.
Directorul departamentului administrativ al
Consiliului de Miniștri al așa-numitei „Republica
Populară Donețk”.

12.9.2014

Așa-numit „viceprim-ministru” al Crimeei și
reprezentant plenipotențiar al Crimeei pe lângă
președintele Putin. Muradov a jucat un rol
important în consolidarea controlului instituțional
al Rusiei asupra Crimeei de la anexarea ilegală.
Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suveranitatea
și independența Ucrainei.

12.9.2014

Așa-numitul „prim viceprim-ministru” al
Crimeei. Sheremet a jucat un rol-cheie în orga
nizarea și implementarea referendumului din
Crimeea din 16 martie privind unirea cu Rusia.
Se presupune că, la data referendumului,
Sheremet era comandantul „forțelor de autoa
părare” pro-moscovite din Crimeea. Prin
urmare, a sprijinit acțiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suveranitatea
și independența Ucrainei.

12.9.2014

Vicepreședinte al Consiliului federativ al Fede
rației Ruse. La 1 martie 2014, Vorobiov a
sprijinit public, în Consiliul federativ, desfă
șurarea de forțe ruse în Ucraina. Ulterior a
votat în favoarea decretului aferent.

12.9.2014

Membru al Consiliului Dumei de stat; lider al
Partidului Liberal Democratic Rus (LDPR). A
susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în
Ucraina și anexarea Crimeii. A susținut în mod
activ divizarea Ucrainei. A semnat în numele
LDPR, partid pe care îl conduce, un acord cu
așa-numita „Republică Populară Donețk”.

12.9.2014
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108.

Vladimir Abdua
liyevich
VASILYEV

Date de identificare

Data nașterii:
11.8.1949
Locul nașterii: Klin

(Васильев
Владимир Абду
алиевич)

109.

110.

Viktor Petrovich
VODOLATSKY

Data nașterii:
19.8.1957

(Виктор Петрович
Водолацкий)

Locul nașterii:
Stefanidin Dar,
regiunea Rostov

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

Data nașterii: 6.8.1960

(Леонид
Иванович Кала
шников)

111.

Vladimir Stepa
novich NIKITIN
(Владимир
Степанович
Никитин)

112.

Locul nașterii:
Stepnoy Dvorets

Data nașterii: 5.4.1948
Locul nașterii:
Opochka

Oleg Vladimi
rovich LEBEDEV

Data nașterii:
21.3.1964

(Олег Влад
имирович
Лебедев)

Locul nașterii: Rudny,
regiunea Kostanai,
Republica Sovietică
Socialistă Kazahă

Motive

Data
includerii pe
listă

Vicepreședinte al Dumei de stat. La 20 martie
2014 a votat în favoarea proiectului de lege
constituțională federală „privind acceptarea în
Federația Rusă a Republicii Crimeea și
formarea în cadrul Federației Ruse de noi
entități federale: republica Crimeea și orașul cu
statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

Președinte („ataman”) al Uniunii forțelor ruse și
cazace străine și deputat în Duma de stat. A
sprijinit anexarea Crimeei și a recunoscut
implicarea activă în conflictul ucrainean a
cazacilor ruși de partea separatiștilor sprijiniți
de Moscova. La 20 martie 2014 a votat în
favoarea proiectului de lege constituțională
federală „privind acceptarea în Federația Rusă a
Republicii Crimeea și formarea în cadrul Fede
rației Ruse de noi entități federale: republica
Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

Prim-vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri
externe a Dumei de stat. La 20 martie 2014 a
votat în favoarea proiectului de lege constitu
țională federală „privind acceptarea în Federația
Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul
Federației Ruse de noi entități federale: republica
Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

Fost prim-vicepreședinte al Comisiei Dumei de
stat pentru relațiile cu țările CSI, integrarea eura
siatică și legături cu compatrioții. La 20 martie
2014 a votat în favoarea proiectului de lege
constituțională federală „privind acceptarea în
Federația Rusă a Republicii Crimeea și
formarea în cadrul Federației Ruse de noi
entități federale: republica Crimeea și orașul cu
statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

Prim-vicepreședinte al Comisiei Dumei de stat
pentru relațiile cu țările CSI, integrarea eura
siatică și legături cu compatrioții. La 20 martie
2014 a votat în favoarea proiectului de lege
constituțională federală „privind acceptarea în
Federația Rusă a Republicii Crimeea și
formarea în cadrul Federației Ruse de noi
entități federale: republica Crimeea și orașul cu
statut federal Sevastopol”.

12.9.2014
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113.

Ivan Ivanovich
MELNIKOV
(Иван Иванович
Мельников)

114.

115.

116.

Motive

Data nașterii: 7.8.1950

Prim-vicepreședinte al Dumei de stat. La
20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului
de lege constituțională federală „privind
acceptarea în Federația Rusă a Republicii
Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse
de noi entități federale: republica Crimeea și
orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

Vicepreședinte al Dumei de stat. La 20 martie
2014 a votat în favoarea proiectului de lege
constituțională federală „privind acceptarea în
Federația Rusă a Republicii Crimeea și
formarea în cadrul Federației Ruse de noi
entități federale: republica Crimeea și orașul cu
statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

Vicepreședinte al Dumei de stat. La 20 martie
2014 a votat în favoarea proiectului de lege
constituțională federală „privind acceptarea în
Federația Rusă a Republicii Crimeea și
formarea în cadrul Federației Ruse de noi
entități federale: republica Crimeea și orașul cu
statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

Prim-vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri
externe a Dumei de stat. La 20 martie 2014 a
votat în favoarea proiectului de lege constitu
țională federală „privind acceptarea în Federația
Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul
Federației Ruse de noi entități federale: republica
Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

Data nașterii:
11.2.1968

General maior al armatei ruse. Este comandantul
diviziei 76 aeropurtate, care a fost implicată în
acțiunile militare rusești pe teritoriul Ucrainei,
mai ales în timpul anexării ilegale a Crimeei.

12.9.2014

Data nașterii:
20.8.1952

Serghei Chemezov este unul dintre asociații
apropiați cunoscuți ai președintelui Putin,
împreună cu care a fost detașat la Dresda ca
ofițer KGB. De asemenea, este membru al
Consiliului suprem al „Rusiei Unite”. Profită de
legătura sa cu președintele rus, fiind promovat în
funcții de conducere ale unor întreprinderi de
stat. Este președintele concernului Rostec, cea
mai mare corporație de stat producătoare din
domeniul apărării și din cel industrial din
Rusia. În urma unei decizii a guvernului rus,
Technopromexport, o filială a Rostec, plănuiește
să construiască centrale producătoare de energie
în Crimeea, sprijinind astfel integrarea acesteia în
Federația Rusă.

12.9.2014

Locul nașterii:
Bogoroditsk

Igor Vladimirovich
LEBEDEV

Data nașterii:
27.9.1972

(Игорь Влад
имирович
Лебедев)

Locul nașterii:
Moscova

Nikolai Vladimi
rovich LEVICHEV

Data nașterii:
28.5.1953

(Николай Влад
имирович
Левичев)

Locul nașterii: Pushkin

Svetlana
Sergeevna
ZHUROVA

Data nașterii: 7.1.1972
Locul nașterii:
Pavlov-pe-Neva

(Светлана
Сергеевна
Журова)

117.

Aleksey Vasilevich
NAUMETS
(Алексей
Васильевич
Haумец)

118.

Sergey Vikto
rovich
CHEMEZOV
(Сергей
Викторович
Чемезов)

Data
includerii pe
listă

Date de identificare

Locul nașterii:
Cheremkhovo

În plus, Rosoboronexport, o filială a Rostec, a
sprijinit integrarea întreprinderilor de apărare din
Crimeea în industria de apărare din Rusia, conso
lidând astfel anexarea ilegală a Crimeei de către
Federația Rusă.
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119.

Nume

Date de identificare

Motive

Alexander Mikhai
lovich BABAKOV

Data nașterii: 8.2.1963

Deputat în Duma de stat, președintele Comisiei
Dumei de stat pentru dispozițiile legislative
privind
dezvoltarea
complexului
militaro-industrial al Federației Ruse. Este un
membru proeminent al „Rusiei Unite” și un om
de afaceri cu investiții considerabile în Ucraina și
Crimeea.

(Aлександр
Михайлович
Бабаков)

Locul nașterii:
Chișinău

Data
includerii pe
listă

12.9.2014

La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului
de lege constituțională federală „privind
acceptarea în Federația Rusă a Republicii
Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse
de noi entități federale: republica Crimeea și
orașul cu statut federal Sevastopol”.

120.

Serhiy
KOZYAKOV
(alias Sergey
Kozyakov)

Data nașterii:
29.9.1982

Сергей Козьяков

În calitate de „Șef al Comisiei Electorale
Centrale din Lugansk”, este responsabil pentru
organizarea
așa-numitelor
„alegeri”
din
2 noiembrie 2014 în așa-numita „Republică
Populară Lugansk”. Aceste „alegeri” încalcă
legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.

29.11.2014

În consecință, prin asumarea acestei calități și
prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia,
precum și prin organizarea „alegerilor” ilegale,
a sprijinit activ acțiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suveranitatea
și independența Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

121.

Oleg Konstanti
novich AKIMOV
alias Oleh
AKIMOV

Data nașterii:
15.9.1981
Locul nașterii:
Lugansk

(Олег Конс
тантинович
Акимов)

Adjunct la conducerea „Uniunii Economice
Lugansk” din cadrul „Consiliului Național” al
„Republicii Populare Lugansk”. A candidat în
cadrul așa-numitelor „alegeri” din 2 noiembrie
2014 la postul de „șef” al așa-numitei „Republici
Populare Lugansk”. Aceste „alegeri” încalcă
legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.

29.11.2014

În consecință, prin asumarea acestei calități și
prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia,
precum și prin participarea formală în calitate
de candidat la „alegerile” ilegale, a sprijinit
activ acțiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN
alias Larysa
AYRAPETYAN,
Larisa AIRA
PETYAN sau
Larysa AIRA
PETYAN
(Лариса Леон
идовна
Айрапетян)

Data nașterii:
21.2.1970

„Ministrul sănătății” al așa-numitei „Republici
Populare Lugansk”. A candidat în cadrul așanumitelor „alegeri” din 2 noiembrie 2014 la
postul de „șef” al așa-numitei „Republici
Populare Lugansk”.
Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și
sunt, prin urmare, ilegale.
În consecință, prin asumarea acestei calități și
prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia,
precum și prin participarea formală în calitate
de candidat la „alegerile” ilegale, a sprijinit
activ acțiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014
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123.

Nume

Date de identificare

Motive

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO
alias Yuriy SIVO
KONENKO, Yury
SIVOKONENKO,
Yury SYVO
KONENKO

Data nașterii: 7.8.1957

Membru
al
„Parlamentului”
așa-numitei
„Republici Populare Donețk” și activează în
cadrul Uniunii veteranilor din Donbass Berkut.
A candidat în cadrul așa-numitelor „alegeri”
din 2 noiembrie 2014 la postul de „șef” al așanumitei „Republici Populare Donețk”. Aceste
„alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin
urmare, ilegale.

Locul nașterii: Donețk

(Юрий
Викторович
Сивоконенко)

124.

Aleksandr
Igorevich
KOFMAN alias
Oleksandr
KOFMAN

Data
includerii pe
listă

29.11.2014

În consecință, prin asumarea acestei calități și
prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia,
precum și prin participarea formală în calitate
de candidat la „alegerile” ilegale, a sprijinit
activ acțiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

Data nașterii:
30.8.1977
Locul nașterii:
Makiivka (oblastul
Donețk)

(Александр
Игоревич
Кофман)

Așa-numit „ministru de externe” și așa-numit
„prim-vicepreședinte” al „Parlamentului” așanumitei „Republici Populare Donețk”. A
candidat în cadrul așa-numitelor „alegeri”
ilegale din 2 noiembrie 2014 la postul de „șef”
al așa-numitei „Republici Populare Donețk”.
Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și
sunt, prin urmare, ilegale.

29.11.2014

În consecință, prin participare și prin acțiunile
întreprinse în temeiul acestei calități, precum și
prin participarea formală în calitate de candidat
la „alegerile” ilegale, a sprijinit activ acțiuni și
politici care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei și
continuă să destabilizeze Ucraina.

125.

126.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

Data nașterii:
23.2.1969

(Равиль
Закариевич
Халиков)

Locul nașterii: Satul
Belozere, raionul
Romodanovskiy,
URSS

Dmitry Aleksan
drovich
SEMYONOV,

Data nașterii: 3.2.1963

Dmitrii Aleksan
drovich
SEMENOV
(Дмитрий Алекс
андрович
Семенов)

Locul nașterii:
Moscova

„Prim-viceprim-ministru” și fost „procuror
general” al așa-numitei „Republici Populare
Donețk”.

29.11.2014

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a
sprijinit activ acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

„Viceprim-ministru însărcinat cu finanțele” al
așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a
sprijinit activ acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

29.11.2014
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127.

Oleg BUGROV

Date de identificare

Data nașterii:
29.8.1969

Data
includerii pe
listă

Motive

Fost „ministru al apărării” al
„Republici Populare Lugansk”.

așa-numitei

29.11.2014

(Олег Бугров)
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a
sprijinit activ acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.
128.

Fost „ministru al educației, științei, culturii și
religiei” al așa-numitei „Republici Populare
Lugansk”.

Lesya LAPTEVA
(Леся Лаптева)

29.11.2014

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a
sprijinit activ acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.
129.

Yevgeniy Eduar
dovich
MIKHAYLOV
(alias Yevhen
Eduardovych
Mychaylov)

Data nașterii:
17.03.1963
Locul nașterii:
Arkhangelsk

(Евгений
Здуардович
Михайлов)

„Șef al administrației pentru afaceri guverna
mentale” al așa-numitei „Republici Populare
Donețk”.

29.11.2014

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a
sprijinit activ acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

▼M13
130.

Ihor Vladymy
rovych
KOSTENOK
(Igor Vladimirovici
KOSTENOK)
alias Igor Vladi
mirovich
KOSTENOK

Anul nașterii: 1961

„Ministrul educației” al așa-numitei „Republici
Populare Donețk”.

29.11.2014

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a
sprijinit activ acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

(Игорь Влад
имирович
Костенок)

▼M11
131.

Yevgeniy Vyache
slavovich ORLOV
(alias Yevhen
Vyacheslavovych
Orlov)
Евгений
Вячеславович
Орлов

Membru al „Consiliului Național” al așa-numitei
„Republici Populare Donețk”.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a
sprijinit activ acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

29.11.2014
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▼B
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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

▼M14
132.

Vladyslav Nyko
layevych
DEYNEGO alias
Vladislav Nyko
layevich
DEYNEGO

Data nașterii:
12.3.1964

29.11.2014

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a
sprijinit activ acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

(Владислав
Николаевич
Дейнего)
133.

„Șef-adjunct” al „Consiliului Poporului” al așanumitei „Republici Populare Lugansk”.

Pavel DREMOV
alias Batya

Data nașterii:
22.11.1976

(Павел
Леонидович
ДРËМОВ),

Locul nașterii:
Stahanov

Pavlo Leonidovych
DRYOMOV

Comandant al „Primului regiment cazac”, o
grupare armată separatistă implicată în luptele
din estul Ucrainei.

16.2.2015

În această calitate, a sprijinit activ acțiuni și
politici care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei și
continuă să destabilizeze Ucraina.

(Павло
Леонщович
Дрьомов)
134.

Alexey
MILCHAKOV
alias Fritz,
„Sârbul”
(Алексей
МИЛЬЧАКОВ)

135.

Arseny PAVLOV
alias „Motorola”
ApcéHий
Сергеевич
ПÁВЛОВ (alias
Моторoла)

136.

Mikhail
Sergeevich
TOLSTYKH alias
Givi

Data nașterii:
30.4.1991 sau
30.1.1991

Comandant al unității „Rusich”, o grupare
armată separatistă implicată în luptele din estul
Ucrainei.

Locul nașterii: Sankt
Petersburg

În această calitate, a sprijinit activ acțiuni și
politici care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei și
continuă să destabilizeze Ucraina.

Data nașterii: 2.2.1983

Comandant al „Batalionului Sparta” o grupare
armată separatistă implicată în luptele din estul
Ucrainei.

Locul nașterii: Ukhta,
Komi

Eduard Aleksan
drovich BASURIN
(Здуард Алекс
андрович
Басурин)

16.2.2015

În această calitate, a sprijinit activ acțiuni și
politici care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei și
continuă să destabilizeze Ucraina.
Data nașterii:
19.7.1980

Comandant al Batalionului „Somali” o grupare
armată separatistă implicată în luptele din estul
Ucrainei.

16.2.2015

Locul nașterii: Ilovaisk
În această calitate, a sprijinit activ acțiuni și
politici care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independența Ucrainei și
continuă să destabilizeze Ucraina.

(Михаил
Сергеевич
Толстых)
137.

16.2.2015

Data nașterii:
27.6.1966 sau
21.6.1966

Așa-numit „comandant adjunct” al Ministerului
Apărării al așa-numitei „Republici Populare
Donețk”.

Locul nașterii: Donețk

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a
sprijinit activ acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

16.2.2015
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138.

Alexandr SHUBIN
Александр
Васильевич
ШУБИН

139.

Sergey Anato
lievich LITVIN

Date de identificare

Data nașterii:
20.5.1972 sau
30.5.1972
Locul nașterii:
Lugansk

Data nașterii:
02.7.1973

(Сергей
Анатольевич
Литвин)

Motive

Așa-numitul „ministru al justiției” al așa-numitei
„Republici Populare Lugansk” ilegale.

Data
includerii pe
listă

16.2.2015

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a
sprijinit activ acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și continuă să destabilizeze
această țară.
Așa-numit „vicepreședinte” al Consiliului de
Miniștri al așa-numitei „Republici Populare
Lugansk”.

16.2.2015

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a
sprijinit activ acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

▼M12
140.

Sergey IGNATOV

Așa-numitul comandant-șef al miliției populare a
așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ

16.2.2015

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a
sprijinit activ acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și continuă să destabilizeze
această țară.

▼M14
141.

142.

Ekaterina
FILIPPOVA

Data nașterii:
20.11.1988

Așa-numitul „ministru al justiției” al așa-numitei
„Republici Populare Donețk”.

Екатерина Влад
имировна
ФИЛИППОВА

Locul nașterii:
Krasnoarmëisk

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a
sprijinit activ acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

Aleksandr
TIMOFEEV

Data nașterii:
27.1.1974

Așa-numitul „ministru al bugetului” al așanumitei „Republici Populare Donețk”.

Александр
ТИМОФЕЕВ

143.

Evgeny Vladimi
rovich
MANUILOV
(Евгений Влад
имирович
Мануйлов)

16.2.2015

16.2.2015

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a
sprijinit activ acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și continuă să destabilizeze
această țară.
Data nașterii: 5.1.1967

Așa-numit „ministru al bugetului” al așa-numitei
„Republici Populare Lugansk”.
Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a
sprijinit activ acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

16.2.2015
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144.

Date de identificare

Motive

Viktor
YATSENKO

Data nașterii:
22.4.1985

Așa-numitul „ministru al comunicațiilor” al așanumitei „Republici Populare Donețk”.

(Виктор
ЯЦЕНКО)

Locul nașterii:
Kherson

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a
sprijinit activ acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

Data
includerii pe
listă

16.2.2015

▼M12

145.

Așa-numitul „Ministru al Dezvoltării Economice
și al Comerțului” al așa-numitei „Republici
Populare Lugansk”.

Olga BESEDINA
Ольга Игорева
БЕСЕДИНА

16.2.2015

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a
sprijinit activ acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

▼M14

146.

Zaur ISMAILOV
(Заур Исмаилов
Рауфович)

Data nașterii:
25.7.1978 (sau
23.3.1975)
Locul nașterii: Krasny
Luch, Voroshilovgrad
Lugansk

147.

148.

Anatoly Ivanovich
ANTONOV

Data nașterii:
15.5.1955

(Анатолий
Иванович
Антонов)

Locul nașterii: Omsk

Arkady Vikto
rovich BAKHIN

Data nașterii: 8.5.1956

(Аркадий
Викторович
Бахин)

Așa-numitul „procuror general interimar” al așanumitei „Republici Populare Lugansk”.

16.2.2015

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a
sprijinit activ acțiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

Minstru adjunct al Apărării și, în această calitate,
implicat în sprijinirea desfășurării de trupe rusești
în Ucraina.

16.2.2015

Potrivit actualei structuri a Ministerului Apărării
din Rusia, în această calitate, participă la
elaborarea și punerea în aplicare a politicii
Guvernului Rusiei. Aceste politici amenință inte
gritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei.

Locul nașterii: Kaunas,
Lituania

Prim-adjunct al Ministrului Apărării și, în această
calitate, implicat în sprijinirea desfășurării de
trupe rusești în Ucraina.
Potrivit actualei structuri a Ministerului Apărării
din Rusia, în această calitate, participă la
elaborarea și punerea în aplicare a politicii
Guvernului Rusiei. Aceste politici amenință inte
gritatea teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei.

16.2.2015
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149.

Andrei Vale
ryevich
KARTAPOLOV

Date de identificare

Data nașterii:
9.11.1963
Locul nașterii: RDG

(Андрей
Валерьевич
Картaпoлoв)

Motive

Director al Departamentului de Operații Prin
cipale și șef adjunct al Statului-Major al
forțelor armate ale Federației Ruse. În ambele
calități, este implicat în mod activ în elaborarea
și punerea în aplicare a campaniei militare a
forțelor rusești în Ucraina.

Data
includerii pe
listă

16.2.2015

Potrivit activităților stabilite ale Statului-Major,
prin exercitarea controlului operațional al
forțelor armate, este implicat în mod activ în
elaborarea și punerea în aplicare a politicii
Guvernului Rusiei de amenințare a integrității
teritoriale, a suveranității și a independenței
Ucrainei.
150.

Iosif (Joseph)
Davydovich
KOBZON
(Иосиф
Дaвьιдoвич
Кобзон)

Data nașterii:
11.9.1937
Locul nașterii:
Tchassov Yar, Ucraina

Membru al Dumei de stat.

16.2.2015

A vizitat așa-numita „Republică Populară
Donețk” și, în cursul vizitei sale, a făcut
declarații în sprijinul separatiștilor. De
asemenea, a fost numit consul onorific al așanumitei „Republici Populare Donețk” în
Federația Rusă.
La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului
de lege constituțională federală „privind
acceptarea în Federația Rusă a Republicii
Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse
de noi entități federale: republica Crimeea și
orașul cu statut federal Sevastopol”.

151.

Valery Fedorovich
RASHKIN

Data nașterii:
14.3.1955

Prim-vicepreședinte al Comitetului Dumei de stat
privind chestiunile legate de etnie.

(Валерий
Фëдoрoвич
Рашкин)

Locul nașterii: Zhilino,
regiunea Kaliningrad

Este fondatorul mișcării civile „Krassnaya
Moskva – Ajutor pentru Frontul Roșu Patriotic
al Moscovei” care a organizat demonstrații
publice în sprijinul separatiștilor, sprijinind
astfel politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independența Ucrainei.
La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului
de lege constituțională federală „privind
acceptarea în Federația Rusă a Republicii
Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse
de noi entități federale: republica Crimeea și
orașul cu statut federal Sevastopol”.

16.2.2015

▼M3
▼C1
Entități

▼B
Nume

Date de
identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

▼M4
1.

PJSC Chernomor
neftegaz
alias Chornomor
naftogaz

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

La 17.3.2014, „Parlamentul Crimeei” a
adoptat o rezoluție prin care declară
confiscarea, în numele „Republicii Crimeea”,
a activelor deținute de întreprinderea Cherno
morneftegaz. Astfel, întreprinderea este
confiscată efectiv de către „autoritățile”
Crimeei.

12.5.2014
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Date de
identificare

Nume

2.

Feodosia alias
Feodossyskoje
Predprijatije po
obespetscheniju
nefteproduktami

98107, Crimeea,
Feodosiya, Geologi
cheskaya str.2
Societate care asigură
servicii de trans
bordare pentru petrol
brut și produse
petroliere.

Motive

Data
includerii pe
listă

La 17.3.2014, „Parlamentul Crimeei” a
adoptat o rezoluție prin care declară
confiscarea, în numele „Republicii Crimeea”,
a activelor deținute de întreprinderea Feodosia.
Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de
către „autoritățile” Crimeei.

12.5.2014

Așa-numita „Republică Populară Lugansk” a
fost instituită la 27 aprilie 2014.

25.7.2014

▼M7
3.

Așa-numita
„Republică Populară
Lugansk”

Site oficial:

„Луганская
народная
республика”

info

„Luganskaya
narodnaya
respublika”

http://lugansk-online.

Număr de telefon:
+38-099-160-74-14

Răspunzătoare pentru organizarea referen
dumului ilegal din 11 mai 2014. Declarație
de independență la 12 mai 2014.
La 22 mai 2014, așa-numitele „Republici
Populare” Donețk și Lugansk au instituit așanumitul „Stat Federal al Novorossiya”.
Acest fapt încalcă dreptul constituțional
ucrainean și, prin urmare, dreptul internațional,
subminând astfel integritatea teritorială, suve
ranitatea și independența Ucrainei.
Este, de asemenea, implicată în recrutarea
pentru „Armata de sud-est”, separatistă, și
pentru alte grupări armate separatiste ilegale,
subminând astfel stabilitatea sau securitatea
Ucrainei.

4.

Așa-numita
„Republică Populară
Donețk”
„Донецкая
народная
республика”
„Donétskaya
naródnaya
respúblika”

Informații oficiale,
inclusiv Constituția
Republicii Populare
Donețk și componența
Consiliului Suprem
http://dnr-news.com/
Mijloace de comu
nicare sociale:
https://twitter.com/
dnrpress
http://vk.com/dnrnews

Așa-numita „Republică Populară Donețk” a
fost declarată la 7 aprilie 2014.

25.7.2014

Răspunzătoare pentru organizarea referen
dumului ilegal din 11 mai 2014. Declarație
de independență la 12 mai 2014.
La 24 mai 2014, așa-numitele „Republici
Populare” Donețk și Lugansk au semnat un
acord privind crearea așa-numitului „Stat
Federal al Novorossiya”.
Acest fapt încalcă dreptul constituțional
ucrainean și, prin urmare, dreptul internațional,
subminând astfel integritatea teritorială, suve
ranitatea și independența Ucrainei.
Este, de asemenea, implicată în recrutarea
pentru grupări armate separatiste ilegale,
amenințând astfel stabilitatea sau securitatea
Ucrainei.

5.

Așa-numitul „Stat
Federal al Novo
rossiya”
„Федеративное
государство
Новороссия”
„Federativnoye
Gosudarstvo Novo
rossiya”

Comunicate de presă
oficiale:
http://novorossia.su/
official

La 24 mai 2014, așa-numitele „Republici
Populare” Donețk și Lugansk au semnat un
acord privind crearea așa-numitului „Stat
Federal al Novorossiya”.
Acest fapt încalcă dreptul constituțional
ucrainean și, prin urmare, dreptul internațional,
amenințând astfel integritatea teritorială, suve
ranitatea și independența Ucrainei.

25.7.2014
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6.

Uniunea Interna
țională a Asocia
țiilor Publice
„Armata Marelui
Don”

Site oficial:

Международный
Союз Обще
ственных Объед
инений

+7-8-908-178-65-57

„Всевеликое
Войско Донское”

http://vk.com/kazak_

http://vvd2003.narod.
ru/
Număr de telefon:
Mijloace de comu
nicare sociale:
nac_guard
Adresă: 346465 Rusia
Regiunea Rostov.
October (C) District.
St Zaplavskaya. Str
Shosseynaya 1

7.

„Sobol”

Site oficial:

„СОБОЛЬ”

http://soboli.net
Mijloace de comu
nicare sociale:
http://vk.com/
sobolipress
Număr de telefon:
(0652) 60-23-93.
Email:

Motive

„Armata Marelui Don” a înființat Cossack
National
Guard
(„Garda
Națională
Cazacă”),
răspunzătoare
pentru
lupta
împotriva forțelor guvernamentale ucrainene
din estul Ucrainei, subminând astfel inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei și amenințând stabilitatea
sau securitatea Ucrainei.

Data
includerii pe
listă

25.7.2014

Asociat cu dl Nikolay KOZITSYN, care este
comandantul forțelor cazace și se face
răspunzător pentru ordinele date separatiștilor
din estul Ucrainei în lupta împotriva forțelor
guvernamentale ucrainene.

Organizație paramilitară radicală, răspun
zătoare pentru sprijinirea în mod deschis a
recurgerii la forță pentru a pune capăt
controlului
ucrainean
asupra
Crimeei,
subminând astfel integritatea teritorială, suve
ranitatea și independența Ucrainei

25.7.2014

Răspunzătoare de instruirea separatiștilor
pentru a lupta împotriva forțelor guverna
mentale ucrainene în estul Ucrainei,
amenințând astfel stabilitatea sau securitatea
Ucrainei.

SoboliPress@gmail.
com
Adresă: Crimeea,
Simferopol, str. Kiev,
4 (zona stației de
autobuz „Central”).
8.

9.

Așa-numita „Gardă
Lugansk”

Mijloace de comu
nicare sociale:

„Луганская
гвардия”

https://vk.com/luguard

Așa-numita „Armată
de sud-est”
„Армии ЮгоВостока”

http://vk.com/
club68692201

Recrutare:
http://lugansk-online.
info/statements
Mijloace de comu
nicare sociale:
http://vk.com/
lugansksbu

Miliție de autoapărare din Lugansk, răspun
zătoare de instruirea separatiștilor pentru a
lupta împotriva forțelor guvernamentale
ucrainene în estul Ucrainei, amenințând astfel
stabilitatea sau securitatea Ucrainei.

25.7.2014

Asociată cu dl German PROPOKIV, lider
activ care se face răspunzător de participarea
la ocuparea clădirii biroului regional din
Lugansk al Serviciului Ucrainean de Securitate
și care a înregistrat un mesaj video adresat
președintelui Putin și Rusiei, din clădirea
ocupată.
Grupare armată separatistă ilegală, considerată
a fi una dintre cele mai importante din estul
Ucrainei.
Răspunzătoare pentru ocuparea clădirii Servi
ciului de Securitate în regiunea Lugansk.
Ofițer în rezervă.
Asociată cu dl Valeriy BOLOTOV, înscris pe
listă drept unul dintre liderii grupării.
Asociată cu dl Vasyl NIKITIN, responsabil de
activitățile „guvernamentale” separatiste ale
așa-numitului „guvern al Republicii Populare
Luhansk”.

25.7.2014
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10.

Așa-numita „Miliție
populară Donbass”

Mijloace de comu
nicare sociale:

„Нарóдное
ополчéние
Донбáсса”

http://vk.com/
polkdonbassa

Motive

Grupare armată separatistă ilegală răspun
zătoare de lupta împotriva forțelor guverna
mentale ucrainene în estul Ucrainei,
amenințând astfel stabilitatea sau securitatea
Ucrainei.

+38-067-145-14-99;

Printre altele, la începutul lunii aprilie 2014,
gruparea militantă a preluat controlul asupra
mai multor clădiri guvernamentale din estul
Ucrainei, subminând astfel integritatea teri
torială, suveranitatea și independența Ucrainei.

+38-094-912-96-60;

Fostul său lider, dl Pavel

+38-062-213-26-60

Gubarev, se face răspunzător pentru ocuparea
clădirii guvernului regional din Donețk
împreună cu forțele pro-ruse și pentru a se fi
autoproclamat „guvernatorul poporului”.

+38-099-445-63-78;
+38-063-688-60-01;

Email:
voenkom.dnr@mail.

Data
includerii pe
listă

25.7.2014

ru
mobilisation@
novorossia.co
Voluntariat telefonic în
Russia:
+7 (926) 428-99-51
+7 (967) 171-27-09
sau email
novoross24@mail.
ru
Adresă: Donețk.
Prospect Zasyadko.13

11.

„Batalionul Vostok”
„батальоны
Восток”

Mijloace de comu
nicare sociale:
http://vk.com/
patriotic_forces_of_
donbas

Grupare armată separatistă ilegală, considerată
a fi una dintre cele mai importante din estul
Ucrainei.

25.7.2014

Răspunzătoare de lupta împotriva forțelor
guvernamentale ucrainene în estul Ucrainei,
amenințând astfel stabilitatea sau securitatea
Ucrainei.
A încercat să ocupe aeroportul din Donețk.

12.

Întreprinderea de
stat de feriboturi
„Kerch Ferry”
Государственная
судоходная
компания
„Керченская
паромная
переправа”
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Kerchenskaya
paromnaya
pereprava

16 Tselibernaya Street,
98307 Kerch
(Автономная
Республика Крым, г.
Керчь, ул.
Целимберная, 16)
cod: 14333981

Dreptul de proprietate asupra entității a fost
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean.
„Parlamentul Crimeei” a adoptat rezoluția
nr. 1757-6/14 din 17.3.2014„Privind naționa
lizarea unor societăți aparținând ministerelor
ucrainene al infrastructurii sau al al agri
culturii”,
iar
„Prezidiul
Parlamentului
Crimeei” a adoptat decizia nr. 1802-6/14 din
24.3.2014„Privind Întreprinderea de stat de
feriboturi Kerch Ferry”, declarând preluarea
activelor aparținând Întreprinderii de stat de
feriboturi „Kerch Ferry”, în numele „Repu
blicii Crimeea”. Întreprinderea este, astfel,
efectiv confiscată de „autoritățile” Crimeei.

25.7.2014
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13.

Întreprinderea de
stat „Portul maritim
comercial
Sevastopol”
Государственное
предприятие
„Севастопольский
морской торговый
порт”

Date de
identificare

3 Place Nakhimova,
99011 Sevastopol
(99011, г. Сева
стополь, пл.
Нахимова, 3)
cod: 01125548

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Sevastopolski
morskoy torgovy
port

14.

Întreprinderea de
stat „Portul maritim
comercial Kerch”

28 Kirova Str., 98312,
Kerch, Republica
Autonomă Crimeea,

Государственное
предприятие
„Керченский
морской торговый
порт”

(98312, Автономная
Республика Крым, г.
Керчь, ул. Кирова,
28)
Cod: 01125554

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Kerchenski morskoy
torgovy port

15.

Întreprinderea de
stat Universal -Avia

5, Aeroflotskaya street,
95024 Simferopol

Государственном
предприятии
„Универсал-Авиа”

(Аэрофлотская
улица, 5, Симфе
рополь г.)

Gosudarstvenoye
predpriyatiye

Data
includerii pe
listă

Dreptul de proprietate asupra entității a fost
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean.
La 17.3.2014, „Parlamentul Crimeei” a
adoptat rezoluția nr. 1757-6/14„Privind națio
nalizarea unor societăți aparținând ministerelor
ucrainene al infrastructurii sau al al agri
culturii”, declarând preluarea activelor apar
ținând Întreprinderii de stat „Portul maritim
comercial Sevastopol”, în numele „Republicii
Crimeea”. Întreprinderea este, astfel, efectiv
confiscată de „autoritățile” Crimeei. În
termeni de volum al schimburilor comerciale,
este cel mai mare port maritm comercial din
Crimeea.

25.7.2014

Dreptul de proprietate asupra entității a fost
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean.
„Parlamentul Crimeei” a adoptat rezoluția
nr. 1757-6/14 din 17.3.2014„Privind naționa
lizarea unor societăți aparținând ministerelor
ucrainene al infrastructurii sau al al agri
culturii” și rezoluția nr. 1865-6/14 din
26.3.2014„Privind Întreprinderea de stat
Porturile Maritime ale Crimeei” („О Госуда
рственном
предприятии
«Крымские
морские порты»”), declarând preluarea
activelor aparținând Întreprinderii de stat
„Portul maritim comercial Kerch”, în numele
„Republicii Crimeea”. Întreprinderea este,
astfel, efectiv confiscată de „autoritățile”
Crimeei. În termeni de volum al schimburilor
comerciale, este al doilea port maritm
comercial din Crimeea.

25.7.2014

Dreptul de proprietate asupra entității a

25.7.2014

fost transferat cu încălcarea dreptului
ucrainean. La 24.3.2014, „Prezidiul Parla
mentului Crimeei” a adoptat decizia
„Privind Întreprinderea de stat Gosudar
stvenoye
predpriyatiye
Universal-Avia”
(„О
Государственном
предприятии
«Универсал-Авиа»”)
nr.
1794-6/14,
declarând preluarea activelor aparținând între
prinderii de stat „Universal-Avia”, în numele
„Republicii Crimeea”. Întreprinderea este,
astfel, efectiv confiscată de „autoritățile
Crimeei.”

„Universal-Avia”

16.

Motive

Stațiunea
„Nizhnyaya
Oreanda”

Stațiunea „Nizhnyaya
Oreanda”, 08655,
Ialta, Oreanda

Санаторий
„Нижняя Ореанда”

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

Dreptul de proprietate asupra entității a fost
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean.
La 21 martie, „Prezidiul Parlamentului
Crimeei” a adoptat decizia „Privind aspectele
legate de înființarea Asociației de sanatorii și
stațiuni” nr.1767-6/14, declarând preluarea
activelor aparținând stațiunii „Nizhnyaya
Oreanda”, în numele „Republicii Crimeea”.
Întreprinderea este, astfel, efectiv confiscată
de „autoritățile Crimeei.”

25.7.2014
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17.

Întreprinderea
„Distileria Azov”
din Crimeea
Крымское
республиканское
предприятие
„Азовский лике
роводочный
Завод”

Date de
identificare

40 Zeleznodorozhnaya
str., 96178 orașul
Azov, districtul
Jankoysky
Джанкойский район,
пгт Азовское, ул.
Железнодорожная,
40
Cod: 01271681

Azovsky likerovo
dochny zavod

18.

Concernul de stat
„Asociația Națională
a Producătorilor
«Massandra»”
Национальное
производственноаграрное объед
инение
„Массандра”

6, str. Mira,
Massandra 98600
orașul Ialta
(98600, г. Ялта, пгт
Массандра, ул. Мира,
д. 6)
Cod: 00411890

Nacionalnoye proiz
vodstvenno
agrarnoye obye
dinenye Massandra

19.

„Întreprinderea de
stat Magarach a
institutului național
de vinificație”

9 Chapayeva str.,
98433 Vilino,
districtul Bakhchisa
rayski

Государственное
предприятие
Агрофирма
„Магарач”
Национального
института
винограда и вина
„Магарач”

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

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Agrofirma
Magarach” nacio
nalnogo instituta
vinograda i vina
„Magarach”

Cod: 31332064

Motive

Data
includerii pe
listă

Dreptul de proprietate asupra entității a fost
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean.
La 9 aprilie, „Prezidiul Parlamentului
Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/
14„Privind
modificările
la
Rezoluția
nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Repu
blicii Crimeea din 26 martie 2014” „Privind
naționalizarea întreprinderilor, a instituțiilor și
a organizațiilor de tip complex agro-industrial,
situate pe teritoriul Republicii Crimeea”,
declarând preluarea activelor aparținând
„Azovsky likerovodochny zavod”, în numele
„Republicii Crimeea”. Întreprinderea este,
astfel, efectiv confiscată de „autoritățile”
Crimeei.

25.7.2014

Dreptul de proprietate asupra entității a fost
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean.
La 9 aprilie, „Prezidiul Parlamentului
Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/
14„Privind
modificările
la
Rezoluția
nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Repu
blicii Crimeea din 26 martie 2014” „Privind
naționalizarea întreprinderilor, a instituțiilor și
a organizațiilor de tip complex agro-industrial,
situate pe teritoriul Republicii Crimeea”,
declarând preluarea activelor aparținând
concernului de stat „Asociația Națională a
Producătorilor” Massandra „în numele Repu
blicii Crimeea”. Întreprinderea este, astfel,
efectiv confiscată de „autoritățile” Crimeei.

25.7.2014

Dreptul de proprietate asupra entității a fost
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean.
La 9 aprilie, „Prezidiul Parlamentului
Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/
14„Privind
modificările
la
Rezoluția
nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Repu
blicii Crimeea din 26 martie 2014” „Privind
naționalizarea întreprinderilor, a instituțiilor și
a organizațiilor de tip complex agro-industrial,
situate pe teritoriul Republicii Crimeea”,
declarând preluarea activelor aparținând între
prinderii de stat „Gosudarstvenoye pred
priyatiye” „Agrofirma Magarach” nacio
nalnogo instituta vinograda i vina „Magarach”
în numele „Republicii Crimeea”. Între
prinderea este, astfel, efectiv confiscată de
„autoritățile” Crimeei.

25.7.2014
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20.

Întreprinderea de
stat „Fabrica de vin
spumos Novy Svet”

1 Shalyapina str.,
98032 Sudak, Novy
Svet

Государственное
предприятиеЗавод
шампанских вин
„Новый свет”

(98032, г. Судак, пгт
Новый Свет, ул.
Шаляпина, д. 1)
Cod: 00412665

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Zavod sham
panskykh vin Novy
Svet”

Motive

Data
includerii pe
listă

Dreptul de proprietate asupra entității a fost
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean.
La 9 aprilie, „Prezidiul Parlamentului
Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/
14„Privind
modificările
la
Rezoluția
nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Repu
blicii Crimeea din 26 martie 2014” „Privind
naționalizarea întreprinderilor, a instituțiilor și
a organizațiilor de tip complex agro-industrial,
situate pe teritoriul Republicii Crimeea”,
declarând preluarea activelor aparținând între
prinderii de stat „Zavod shampanskykh vin
Novy Svet” în numele „Republicii Crimeea”.
Întreprinderea este, astfel, efectiv confiscată de
„autoritățile” Crimeei.

25.7.2014

Almaz-Antei este o societate de stat rusă.
Aceasta
produce
armament
antiaerian,
inclusiv rachete sol-aer pe care le furnizează
armatei ruse. Autoritățile ruse au furnizat
armament greu separatiștilor din Ucraina de
Est, contribuind la destabilizarea Ucrainei.
Aceste arme sunt utilizate de separatiști,
inclusiv pentru doborârea aeronavelor. În
calitate de societate de stat, Almaz-Antei
contribuie, prin urmare, la destabilizarea
Ucrainei.

30.7.2014

Dobrolet este o filială a unei companii aeriene
de stat ruse. De la anexarea ilegală a Crimeei,
Dobrolet a operat până în prezent zboruri
exclusiv între Moscova și Simferopol. În
consecință, facilitează integrarea în Federația
Rusă a Republicii Autonome Crimeea,
anexată ilegal, și subminează suveranitatea și
integritatea teritorială a Ucrainei.

30.7.2014

După anexarea ilegală a Crimeei, Banca
Națională Comercială Rusă (RNCB) a intrat
în proprietatea exclusivă a așa-numitei
„Republici Crimeea”. A devenit actorul
principal pe piață, înaintea anexării nefiind
prezentă în Crimeea. Prin cumpărarea sau
preluarea unor filiale ale unor bănci care se
rătrăgeau din Crimeea, RNCB a sprijinit
material și financiar acțiunile guvernului rus
de integrare a Crimeei în Federația Rusă,
subminând astfel integritatea teritorială a
Ucrainei.

30.7.2014

▼M8
21.

SOCIETATEA PE
ACȚIUNI
CONCERN
ALMAZ-ANTEY
(alias
ALMAZ-ANTEY
CORP; alias
ALMAZ-ANTEY
DEFENSE
CORPORATION;
alias
ALMAZ-ANTEY
JSC)

41 ul.Vereiskaya,
Moscow 121471,
Russia;
Site internet:
almaz-antey.ru;
Adresă e-mail
antey@almaz-antey.
ru

22.

DOBROLET alias
DOBROLYOT

Codul operatorului de
transport aerian QD

Добролет/
Добролёт

International Highway,
House 31, building 1,
141411 Moscow
141411, Москва г,
Международное ш,
дом 31, строение 1
Website:
www.dobrolet.com

23.

RUSSIAN
NATIONAL
COMMERCIAL
BANK

Licență a Băncii
Centrale a Rusiei
nr. 1354
Federația Rusă, 127
030 Moscova, strada
Krasnoproletarskaya
9/5.
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24.

Republica Donețk
(Organizație
publică)
Донецкая
республика

25.

Pace pentru
Regiunea Lugansk
(În limba rusă: Mir
Luganschine)
Мир Луганщине

„Organizație” cu caracter public care a
prezentat candidați în așa-numitele „alegeri”
din așa-numita „Republică Populară Donețk”,
la 2 noiembrie 2014. Aceste „alegeri” încalcă
legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.

29.11.2014

Prin urmare, prin participarea formală la
„alegerile” ilegale, a sprijinit în mod activ
acțiuni și politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.
Condusă de Alexander ZAKHARCHENKO și
înființată de Andriy PURGIN.

„Organizație” cu caracter public care a
prezentat candidați în așa-numitele „alegeri”
din
așa-numita
„Republică
Populară
Lugansk”, la 2 noiembrie 2014. Aceste
„alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt,
prin urmare, ilegale.

29.11.2014

Prin urmare, prin participarea formală la
„alegerile” ilegale, a sprijinit în mod activ
acțiuni și politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.
Condusă de Igor PLOTNITSKY.

26.

27.

Libertate pentru
Donbass (alias
„Free Donbas”,
„Svobodny
Donbass”)

„Organizație” cu caracter public care a
prezentat candidați în așa-numitele „alegeri”
din așa-numita „Republică Populară Donețk”,
la 2 noiembrie 2014. Aceste „alegeri” încalcă
legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.

Свободный
Донбасс

Prin urmare, prin participarea formală la
„alegerile” ilegale, a sprijinit în mod activ
acțiuni și politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

Uniunea Poporului
(Narodny Soyuz)

„Organizație” cu caracter public care a
prezentat candidați în așa-numitele „alegeri”
din
așa-numita
„Republică
Populară
Lugansk”, la 2 noiembrie 2014. Aceste
alegeri încalcă legislația Ucrainei și sunt,
prin urmare, ilegale.

Народный союз

Prin urmare, prin participarea formală la
„alegerile” ilegale, a sprijinit în mod activ
acțiuni și politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

29.11.2014
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28.

Uniunea Economică
Lugansk (Luganskiy
Ekonomicheskiy
Soyuz)

Date de
identificare

Motive

„Organizație socială” care a prezentat
candidați în așa-numitele „alegeri” ilegale din
așa-numita „Republică Populară Lugansk”, la
2 noiembrie 2014. A prezentat un candidat,
Oleg AKIMOV, la funcția de „Șef” al așanumitei „Republici Populare Lugansk”.
Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și
sunt, prin urmare, ilegale.

Data
includerii pe
listă

29.11.2014

Prin urmare, prin participarea formală la
„alegerile” ilegale, a sprijinit în mod activ
acțiuni și politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

▼M12

29.

Garda Națională
Cazacă
Казачья
Национальная
Гвардия

30.

Batalionul Sparta
Батальон „Спарта”

Grupare armată separatistă care a sprijinit în
mod activ acțiuni care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

Condusă de Nikolay KOZITSYN și, prin
urmare, asociată cu persoana înscrisă pe listă
Nikolay KOZITSYN.

Grupare armată separatistă care a sprijinit în
mod activ acțiuni care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

Condusă de Arseny PAVLOV și, prin urmare,
asociată cu persoana înscrisă pe listă Arseny
PAVLOV.

31.

Batalionul Somali
Батальон „Сомали”

Grupare armată separatistă care a sprijinit în
mod activ acțiuni care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

Condusă de Mikhail TOLSTYKH alias Givi
și, prin urmare, asociată cu persoana înscrisă
pe listă Mikhail TOLSTYKH alias Givi.

32.

Batalionul Zarya
Батальон „Заря”

Grupare armată separatistă care a sprijinit în
mod activ acțiuni care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

Grupare armată separatistă care a sprijinit în
mod activ acțiuni care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

▼M14

33.

Brigada Prizrak
(„Бригада
„Призрак”)
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34.

35.

Batalionul Oplot

Platfomă socială:

Батальон „Оплот”

http://vk.com/
oplot_info

Batalionul Kalmius
Батальон
„Кальмиус”

36.

Batalionul Morții
Батальон „Смерть”

37.

Date de
identificare

Mișcarea publică
„NOVOROSSIYA”
Движение
Новороссия

Motive

Data
includerii pe
listă

Grupare armată separatistă care a sprijinit în
mod activ acțiuni care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

Grupare armată separatistă care a sprijinit în
mod activ acțiuni care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

Grupare armată separatistă care a sprijinit în
mod activ acțiuni care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independența
Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

Mișcarea publică „Novorossiya”/„Noua Rusie”
a fost înființată în noiembrie 2014 în Rusia și
este condusă de ofițerul rus Igor Strelkov
[identificat drept membru al personalului
Direcției principale de informații a StatuluiMajor al forțelor armate ale Federației
Ruse (GRU)].

16.2.2015

Potrivit obiectivelor declarate ale mișcării,
aceasta urmărește oferirea unei asistențe
complete și eficace „Novorossiya”, inclusiv
prin ajutarea milițiilor care luptă în estul
Ucrainei, sprijinind astfel politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independența Ucrainei.
Este asociat cu o persoană înscrisă pe listă
pentru subminarea integrității teritoriale a
Ucrainei.

