2014D0145 — SK — 16.09.2015 — 006.002 — 1
Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

ROZHODNUTIE RADY 2014/145/SZBP

►B

zo 17. marca 2014
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▼B
ROZHODNUTIE RADY 2014/145/SZBP
zo 17. marca 2014
o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa
narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov Únie
6. marca 2014 dôrazne odsúdili nevyprovokované narušenie ukra
jinskej suverenity a územnej celistvosti zo strany Ruskej fede
rácie a Ruskú federáciu vyzvali, aby bezodkladne stiahla svoje
ozbrojené sily do oblastí ich stáleho rozmiestnenia v súlade
s príslušnými dohodami. Vyzvali Ruskú federáciu, aby umožnila
bezodkladný prístup medzinárodným pozorovateľom. Hlavy
štátov alebo predsedovia vlád sa domnievajú, že rozhodnutie
Najvyššej rady Krymskej autonómnej republiky uskutočniť refe
rendum o budúcom štatúte tohto územia je v rozpore s ukra
jinskou ústavou, a preto nezákonné.

(2)

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád sa rozhodli podniknúť kroky
vrátane tých, ktoré Rada naplánovala na zasadnutí 3. marca 2014,
a to konkrétne pozastaviť dvojstranné rozhovory s Ruskou fede
ráciou o vízových záležitostiach, ako aj rozhovory s Ruskou fede
ráciou o novej všeobecnej dohode, ktorou by sa nahradila súčasná
dohoda o partnerstve a spolupráci.

(3)

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád zdôraznili, že riešenie krízy
by sa malo nájsť prostredníctvom rokovaní medzi vládou Ukra
jiny a vládou Ruskej federácie, ako aj prostredníctvom možných
viacstranných mechanizmov, a že ak sa takéto výsledky nedo
siahnu v obmedzenom časovom rámci, Únia rozhodne o ďalších
opatreniach, akými sú napríklad zákaz cestovania, zmrazenie
aktív a zrušenie samitu EÚ a Ruska.

(4)

Za súčasných okolností by sa mal uplatniť zákaz cestovania
a zmrazenie aktív na osoby zodpovedné za konanie, ktorým sa
narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávis
losť Ukrajiny, a to aj za konanie o budúcom statuse ktorejkoľvek
časti územia, ktoré sú v rozpore s ukrajinskou ústavou, a na
osoby, subjekty alebo orgány s nimi spojené.

(5)

Na vykonanie určitých opatrení je potrebná ďalšia činnosť Únie,
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▼B
PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
▼M9
1.
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabránili vstupu na
svoje územia, ako aj prechodu cez ne:
a) fyzickým osobám, ktoré sú zodpovedné za aktívnu podporu alebo
vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú
územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabi
litu, alebo bezpečnosť na Ukrajine, alebo ktoré brzdia prácu medzi
národných organizácií na Ukrajine, a fyzickým osobám, ktoré sú
s nimi spojené;
b) fyzickým osobám, ktoré aktívne materiálne alebo finančne podporujú
ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za
anexiu Krymu alebo za destabilizáciu východu Ukrajiny alebo
z nich majú prospech, alebo
c) fyzickým osobám, ktoré realizujú transakcie so separatistickými
skupinami v ukrajinskom regióne Donbas,
ako sa uvádzajú v prílohe.
▼B
2.
Odsekom 1 sa členským štátom neukladá povinnosť odmietnuť
vstup na svoje územie svojim štátnym príslušníkom.
3.
Odsekom 1 nie sú dotknuté prípady, v ktorých je členský štát
viazaný záväzkom medzinárodného práva, a to:
a) ako hostiteľská krajina medzinárodnej medzivládnej organizácie;
b) ako hostiteľská krajina medzinárodnej konferencie zvolanej Organi
zácie Spojených národov alebo pod jej záštitou;
c) podľa mnohostrannej dohody, ktorou sa priznávajú výsady a imunity,
alebo
d) podľa Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú
uzavreli Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát ) a Taliansko.
4.
Odsek 3 sa považuje za uplatniteľný aj v prípadoch, keď je
členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spolu
prácu v Európe (OBSE).
5.
Rada bude náležite informovaná o všetkých prípadoch, v ktorých
členské štáty udelia výnimku podľa odsekov 3 alebo 4.
6.
Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených podľa
odseku 1, ak je vycestovanie odôvodnené naliehavou humanitárnou
potrebou alebo účasťou na medzivládnych zasadnutiach a na zasadnu
tiach, ktoré podporuje alebo organizuje Únia alebo ktoré organizuje
členský štát vykonávajúci predsedníctvo v OBSE a na ktorých sa
vedie politický dialóg, ktorým sa priamo podporujú politické ciele
reštriktívnych opatrení vrátane podpory územnej celistvosti, zvrchova
nosti a nezávislosti Ukrajiny.
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▼B
7.
Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 6, to
písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, ak jeden alebo
viac členov Rady nevznesie písomne námietku do dvoch pracovných
dní od doručenia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že
jeden alebo viacerí členovia Rady vznesú námietku, môže o udelení
navrhovanej výnimky kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť Rada.
8.
Ak členský štát povolí osobám uvedeným na zozname v prílohe
vstup na svoje územie alebo prechod cez svoje územie podľa odsekov
3, 4, 6 a 7, toto povolenie sa obmedzí na účel, na ktorý sa udeľuje, a na
osoby, ktorých sa týka.

Článok 2
▼M9
1.
Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje,
ktoré patria, sú vo vlastníctve, v držbe alebo pod kontrolou:
a) fyzických osôb, ktoré sú zodpovedné za aktívnu podporu alebo
vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú
územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabi
litu, alebo bezpečnosť na Ukrajine, alebo ktoré brzdia prácu medzi
národných organizácií na Ukrajine, a fyzických alebo právnických
osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sú s nimi spojené;
b) právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré materiálne alebo
finančne podporujú konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny;
c) právnických osôb, subjektov alebo orgánov na Kryme alebo v Sevas
topole, ktorých vlastníctvo sa previedlo v rozpore s ukrajinským
právom, alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov,
v prospech ktorých sa takýto prevod uskutočnil;
d) fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré
aktívne materiálne alebo finančne podporujú ruských činiteľov
s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu
alebo za destabilizáciu východu Ukrajiny alebo z nich majú
prospech, alebo
e) fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré
realizujú transakcie so separatistickými skupinami v ukrajinskom
regióne Donbas,
ako sa uvádzajú v prílohe.
▼B
2.
Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom
uvedeným v prílohe sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne
finančné prostriedky ani hospodárske zdroje, a to ani v ich prospech.
3.
Príslušný orgán členského štátu môže povoliť uvoľnenie určitých
zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo
sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych
zdrojov za podmienok, ktoré považuje za vhodné, a potom, ako dospeje
k záveru, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

2014D0145 — SK — 16.09.2015 — 006.002 — 5
▼B
a) potrebné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených
v prílohe a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane
platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošet
renie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby;
b) určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu
výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych
služieb;
c) určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby
spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných
prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov; alebo
d) potrebné na mimoriadne výdavky pod podmienkou, že príslušný
orgán oznámil príslušným orgánom ostatných členských štátov
a Komisii aspoň dva týždne pred udelením povolenia dôvody, na
základe ktorých sa domnieva, že by osobitné povolenie malo byť
udelené.
Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všet
kých povoleniach udelených podľa tohto odseku.
4.
Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány členského štátu
povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo
hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:
a) na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje arbi
trážne rozhodnutie, ktoré bolo vydané pred dátumom zaradenia
osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v odseku 1 do prílohy,
alebo sa na ne vzťahuje súdne alebo správne rozhodnutie vydané
v Únii, alebo súdne rozhodnutie vykonateľné v dotknutom členskom
štáte pred uvedeným dátumom alebo po ňom;
b) finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na
uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto rozhodnutím alebo
uznaných v takomto rozhodnutí za platné, a to v rámci obmedzení
stanovených príslušnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sa
riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;
c) rozhodnutie nie je v prospech fyzickej alebo právnickej osoby,
subjektu alebo orgánu uvedeného v prílohe; a
d) uznanie takéhoto rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom
dotknutého členského štátu.
Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všet
kých povoleniach udelených podľa tohto odseku.
5.
Odsek 1 nebráni tomu, aby fyzická alebo právnická osoba, subjekt
alebo orgán uvedené na zozname vykonali platbu splatnú na základe
zmluvy, ktorá sa uzavrela pred dátumom, kedy boli takáto fyzická alebo
právnická osoba, subjekt alebo orgán zaradené na zoznam v prílohe,
pod podmienkou, že dotknutý členský štát dospel k záveru, že
príjemcom platby nie je priamo ani nepriamo fyzická alebo právnická
osoba, subjekt alebo orgán uvedené v odseku 1.
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6.

Odsek 2 sa neuplatňuje, ak sa na zmrazené účty pripisujú:

a) úroky alebo iné výnosy z týchto účtov;
b) platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa
uzavreli alebo vznikli pred dátumom, od ktorého tieto účty začali
podliehať opatreniam ustanoveným v odsekoch 1 a 2; alebo
c) platby splatné podľa súdneho, správneho alebo arbitrážneho rozhod
nutia vydaného v Únii alebo vykonateľné v dotknutom členskom
štáte,
pod podmienkou, že sa na takéto úroky, iné výnosy a platby naďalej
vzťahujú opatrenia ustanovené v odseku 1.

Článok 3
▼M3
1.
Rada konajúca jednomyseľne na návrh členského štátu alebo vyso
kého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
rozhodne o stanovení a zmene zoznamu uvedeného v prílohe.
▼B
2.
Rada oznámi rozhodnutie uvedené v odseku 1 vrátane dôvodov
zaradenia na zoznam dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe,
subjektu alebo orgánu buď priamo, ak je jej adresa známa, alebo
prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne takejto osobe,
subjektu alebo orgánu možnosť vyjadriť pripomienky.
3.
V prípade predloženia pripomienok alebo zásadných nových
dôkazov Rada preskúma rozhodnutie uvedené v odseku 1 a dotknutú
osobu, subjekt alebo orgán o tom príslušným spôsobom informuje.

Článok 4
1.
V prílohe sa uvádzajú dôvody, na základe ktorých boli fyzické
alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v článku 1
ods. 1 a článku 2 ods. 1 zaradené na zoznam.
2.
Okrem toho sa v prílohe, pokiaľ možno, uvádzajú informácie
potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických
osôb, subjektov alebo orgánov. V prípade fyzických osôb môžu tieto
informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia,
štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti,
pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade
právnických osôb, subjektov alebo orgánov môžu takéto informácie
zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto
vykonávania činnosti.

Článok 5
S cieľom maximalizovať účinok opatrení uvedených v článku 1 ods. 1
a článku 2 ods. 1 Únia vyzve tretie štáty, aby prijali reštriktívne opat
renia podobné tým, ktoré sú ustanovené v tomto rozhodnutí.
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▼B
Článok 6
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom
vestníku Európskej únie.
▼M14
Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 15. marca 2016.
▼B
Toto rozhodnutie podlieha neustálej revízii. Ak Rada dospeje k záveru,
že jeho ciele neboli dosiahnuté, podľa potreby sa obnoví alebo zmení.
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▼B
PRÍLOHA
Zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článkoch 1 a 2

▼M3
▼C1
Osoby

▼B
Meno

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum
zaradenia na
zoznam

▼M14
1.

Sergey Valeryevich
AKSYONOV,

Dátum narodenia:
26.11.1972

►C6 Sergei Vale
rievich AKSENOV
(Сергей Вале
рьевич
AKCëHOB) ◄,

Miesto narodenia:
Beltsy (Bălți), dnešná
Moldavská republika

Serhiy Valeriyo
vych AKSYONOV
(Сергiй Вале
рiйович Аксьонов)
2.

Aksionov bol zvolený za „predsedu krymskej
vlády“ v Najvyššej rade Krymu 27. februára
2014 za prítomnosti proruských ozbrojencov.
Jeho „zvolenie“ vyhlásil Oleksandr Turčinov
1. marca 2014 za protiústavné. Aktívne loboval
za „referendum“, ktoré sa konalo 16. marca
2014. Od 9. októbra 2014 je „hlavou“ takzvanej
„Krymskej republiky“.

17.3.2014

Člen prezídia ruskej Štátnej rady.

Vladimir Andree
vich Konstantinov

Dátum narodenia:
19.11.1956

(Владимир
Андреевич
Константинов)

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

Ako predseda Najvyššej rady Krymskej auto
nómnej republiky zohrával Konstantinov dôležitú
úlohu pri rozhodovaní najvyššej rady o „refe
rende“ proti územnej celistvosti Ukrajiny
a vyzýval voličov, aby volili za nezávislosť
Krymu.

17.3.2014

Ako bývalý podpredseda Rady ministrov Krymu
zohrával Temirgaliev významnú úlohu pri rozho
dovaní najvyššej rady o „referende“ proti
územnej celistvosti Ukrajiny. Aktívne sa anga
žoval za začlenenie Krymu do Ruskej federácie.

17.3.2014

Berezovský bol 1. marca 2014 vymenovaný za
veliteľa ukrajinských námorných síl, potom však
zložil prísahu Krymským ozbrojeným silám, čím
porušil prísahu ukrajinským námorným silám.

17.3.2014

Bogomol, Moldavská
SSR
3.

Rustam Ilmirovich
Temirgaliev

Dátum narodenia:
15.8.1976

(Рустам Ильми
рович Темирг
алиев)

Miesto narodenia:
Ulan-Ude, Burjatská
ASSR
(RSFSR)

4.

5.

Denis Valentino
vich Berezovskiy

Dátum narodenia:
15.7.1974

(Денис Валент
инович Березов
ский)

Miesto narodenia:
Charkov, Ukrajinská
SSR

Aleksei Mikhailo
vich Chaliy

Dátum narodenia:
13.6.1961

(Алексей Михай
лович Чалый)

Miesto narodenia:
Moskva alebo
Sevastopol

Neskôr ho vymenovali za zástupcu veliteľa čier
nomorskej flotily Ruskej federácie.
Čalij sa 23. februára 2014 stal „starostom Sevas
topolu“ na základe verejnej aklamácie a toto
„zvolenie“ prijal. Aktívne sa angažoval, aby sa
Sevastopol po referende, ktoré sa konalo
16. marca 2014, stal samostatnou časťou Ruskej
federácie. Podpísal zmluvu o prijatí Krymskej
republiky do Ruskej federácie. Predseda zákono
darného zhromaždenia mesta Sevastopol.

17.3.2014
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Identifikačné údaje

8.

Dátum
zaradenia na
zoznam

Dátum narodenia:
29.3.1965

„Predseda vlády“ Aksionov vymenoval Zimu
3. marca 2014 za nového riaditeľa Krymskej
bezpečnostnej služby (SBU) a Zima svoje vyme
novanie
prijal.
Ruskej
spravodajskej
službe (SVR) poskytol dôležité informácie
vrátane databázy. Tieto informácie zahŕňali infor
mácie o euro-majdanských aktivistoch a ochran
coch ľudských práv na Kryme. Zohrával dôležitú
úlohu pri bránení ukrajinským orgánom
v kontrole krymského územia. Bývalí dôstojníci
SBU na Kryme vyhlásili 11. marca 2014 vytvo
renie nezávislej Krymskej bezpečnostnej služby.

17.3.2014

Yuriy Gennadye
vich Zherebtsov

Dátum narodenia:
19.11.1969

17.3.2014

(Юрий Генн
адиевич
Жеребцов)

Miesto narodenia:
Izmail, Odeská oblasť,
Ukrajinská SSR alebo
Odesa

Poradca predsedu krymskej najvyššej rady, jeden
z hlavných organizátorov „referenda“ zo
16. marca 2014 proti územnej celistvosti Ukra
jiny. Člen občianskej komory takzvanej „Krym
skej republiky“.

Sergey Pavlovych
Tsekov

Dátum narodenia:
29.9.1953 alebo
23.9.1953

Podpredseda najvyššej rady; spolu so Sergejom
Aksionovom inicioval nezákonné rozpustenie
vlády Krymskej autonómnej republiky. Do
tohto úsilia pod hrozbou prepustenia zatiahol
Vladimira Konstantinova. Verejne priznal, že
krymskí poslanci iniciovali pozvanie ruských
vojakov, aby sa zmocnili krymskej najvyššej
rady. Bol jedným z prvých krymských vedúcich
predstaviteľov, ktorý verejne požadoval anexiu
Krymu k Rusku.

17.3.2014

Pyotr Anatoliyo
vych Zima
(Пётр
Анатольевич
Зима)

7.

Odôvodnenie

(Сергей Павлович
Цеков)

Miesto narodenia:
Simferopol

Člen Federálnej rady Ruskej federácie za takz
vanú „Krymskú republiku“.

9.

10.

Ozerov, Viktor
Alekseevich

Dátum narodenia:
5.1.1958

Predseda bezpečnostného a obranného výboru
Federálnej rady Ruskej federácie.

(Виктор
Алексеевич
Озеров)

Miesto narodenia:
Abakan, Chakasko

Ozerov 1. marca 2014 v mene bezpečnostného
a obranného výboru Federálnej rady verejne vo
Federálnej rade podporil nasadenie ruských síl na
Ukrajine.

Dátum narodenia:
Dzhabarov,
Vladimir Michailo 29.9.1952
vich
(Владимир
Михайлович
Джабаров)

Prvý podpredseda Výboru Federálnej rady
Ruskej federácie pre medzinárodné záležitosti.
Džabarov 1. marca 2014 v mene Výboru Fede
rálnej rady pre medzinárodné záležitosti verejne
vo Federálnej rade podporil nasadenie ruských
síl na Ukrajine.

17.3.2014

17.3.2014
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Klishas, Andrei
Aleksandrovich

Dátum narodenia:
9.11.1972

Predseda Výboru Federálnej rady Ruskej fede
rácie pre ústavné právo.

(Андрей Алекс
андрович
Клишас)

Miesto narodenia:
Sverdlovsk

Klišas 1. marca 2014 verejne vo Federálnej rade
podporil nasadenie ruských síl na Ukrajine. Vo
verejných vyhláseniach sa snažil zdôvodniť
ruskú vojenskú intervenciu na Ukrajine tým, že
„ukrajinský prezident podporuje výzvu krym
ských orgánov prezidentovi Ruskej federácie na
poskytnutie všezahŕňajúcej pomoci na obranu
občanov Krymu“.

Ryzhkov, Nikolai
Ivanovich

Dátum narodenia:
28.9.1929

Člen Výboru Federálnej rady Ruskej federácie
pre federálne záležitosti, regionálnu politiku
a sever.

(Николай
Иванович
Рыжков)

Miesto narodenia:
Dulejevka, Donecká
oblasť, Ukrajinská
SSR

Bushmin, Evgeni
Viktorovich

Dátum narodenia:
4.10.1958

(Евгений Викто
рович Бушмин)

Miesto narodenia:
Lopatino, Sergačinská
oblasť, RSFSR

Totoonov, Alek
sandr Borisovich

Dátum narodenia:
3.4.1957

Člen Výboru Federálnej rady Ruskej federácie
pre kultúru, vedu a informácie.

(Александр Бори
сович Тотоонов)

Miesto narodenia:
Ordžonikidze, Severné
Osetsko

Totoonov 1. marca 2014 verejne vo Federálnej
rade podporil nasadenie ruských síl na Ukrajine.

Panteleev, Oleg
Evgenevich

Dátum narodenia:
21.7.1952

Bývalý prvý podpredseda Výboru Federálnej
Rady pre parlamentné záležitosti.

(Олег Евгеньевич
Пантелеев)

Miesto narodenia:
Žitnikovskoje,
Kurganská oblasť

Panteleev 1. marca 2014 verejne vo Federálnej
rade podporil nasadenie ruských síl na Ukrajine.

Mironov, Sergei
Mikhailovich

Dátum narodenia:
14.2.1953

Člen rady Štátnej dumy; vedúci predstaviteľ
frakcie Spravodlivé Rusko v Dume Ruskej fede
rácie.

(Сергей Михай
лович Миронов)

Miesto narodenia:
Puškin, Leningradská
oblasť

Zheleznyak, Sergei
Vladimirovich

Dátum narodenia:
30.7.1970

(Сергей Владими Miesto narodenia:
рович Железняк)
Petrohrad (bývalý
Leningrad)

Dátum
zaradenia na
zoznam

17.3.2014

17.3.2014

Ryžkov 1. marca 2014 verejne vo Federálnej
rade podporil nasadenie ruských síl na Ukrajine.

Podpredseda Federálnej rady Ruskej federácie.

17.3.2014

Bušmin 1. marca 2014 verejne vo Federálnej
rade podporil nasadenie ruských síl na Ukrajine.

17.3.2014

17.3.2014

17.3.2014

Iniciátor zákona, ktorým sa Ruskej federácii
umožnilo prijať do svojho usporiadania pod
zámienkou ochrany ruských občanov územia
cudzej krajiny bez jej súhlasu alebo bez medzi
národnej zmluvy.

Podpredseda Štátnej dumy Ruskej federácie.
Aktívne podporuje nasadenie ruských ozbroje
ných síl na Ukrajine a anexiu Krymu. Osobne
viedol demonštrácie na podporu nasadenia
ruských ozbrojených síl na Ukrajine.

17.3.2014
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18.

19.

20.

21.

Identifikačné údaje

Slutski, Leonid
Eduardovich

Dátum narodenia:
4.1.1968

(Леонид Эдуа
рдович Слуцкий)

Miesto narodenia:
Moskva

Vitko, Aleksandr
Viktorovich

Dátum narodenia:
13.9.1961

(Александр
Викторович
Витко)

Miesto narodenia:
Vitebsk (Bieloruská
SSR)

Sidorov, Anatoliy
Alekseevich

Dátum narodenia:
2.7.1958

(Анатолий
Алексеевич
Сидоров)

Miesto narodenia:
Siva, Permská oblasť,
ZSSR

Galkin, Viktoro
vich Aleksandr

Dátum narodenia:
22.3.1958

(Александр
Викторович
Галкин)

Miesto narodenia:
Ordžonikidze,
Severoosetská ASSR

Odôvodnenie

Predseda Výboru Štátnej dumy Ruskej federácie
pre Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ) (člen
Liberálno-demokratickej strany Ruska).

Dátum
zaradenia na
zoznam

17.3.2014

Aktívne podporuje nasadenie ruských ozbroje
ných síl na Ukrajine a anexiu Krymu.
Veliteľ čiernomorskej flotily, viceadmirál.

17.3.2014

Zodpovedný za velenie ruským silám, ktoré
okupovali ukrajinské zvrchované územie.

Veliteľ ruského západného vojenského okruhu,
ktorého jednotky sú nasadené na Kryme. Je
zodpovedný za časť ruskej vojenskej prítomnosti
na Kryme, ktorá narúša zvrchovanosť Ukrajiny,
a pomáhal krymským orgánom pri zabraňovaní
verejným demonštráciám proti snahám o refe
rendum a pripojenie k Rusku.

17.3.2014

Pod Galkinove velenie spadá ruský južný
vojenský okruh, ktorého jednotky sú nasadené
na Kryme, ako aj Čiernomorská flotila; veľká
časť ozbrojených jednotiek prišla na Krym cez
južný vojenský okruh.

17.3.2014

Veliteľ ruského južného vojenského okruhu.
Jednotky južného vojenského okruhu sú nasa
dené na Kryme. Je zodpovedný za časť ruskej
vojenskej prítomnosti na Kryme, ktorá narúša
zvrchovanosť Ukrajiny, a pomáhal krymským
orgánom pri zabraňovaní verejným demonštrá
ciám proti snahám o referendum a pripojenie
k Rusku. Okrem toho patrí pod velenie tohto
okruhu aj čiernomorská flotila.
22.

23.

24.

25.

Rogozin, Dmitry
Olegovich

Dátum narodenia:
21.12.1963

(Дмитрий
Олегович
Рогозин)

Miesto narodenia:
Moskva

Glazyev, Yurievich
Sergey

Dátum narodenia:
1.1.1961

(Сергей Юрьевич
Глазьев)

Miesto narodenia:
Záporožie, (Ukrajinská
SSR)

Matviyenko,
Valentina Ivanova
(rodená Tyutina)

Dátum narodenia:
7.4.1949

(Валентина Иван
овна Матвиенко
(rodená Тютина))

Miesto narodenia:
Šepetovka,
Chmelnitská oblasť
(Kamenec-Podolsky)
(Ukrajinská SSR)

Naryshkin, Sergei
Evgenevich

Dátum narodenia:
27.10.1954

(Сергей
Евгеньевич
Нарышкин)

Miesto narodenia:
Petrohrad (bývalý
Leningrad)

Podpredseda vlády Ruskej federácie. Verejne
vyzýval na anexiu Krymu.

21.3.2014

Poradca prezidenta Ruskej federácie. Verejne
vyzýval na anexiu Krymu.

21.3.2014

Predsedníčka Federálnej rady. 1. marca 2014 vo
Federálnej rade verejne podporila nasadenie
ruských síl na Ukrajine.

21.3.2014

Predseda Štátnej dumy. Verejne podporil nasa
denie ruských síl na Ukrajine. Verejne podporil
zmluvu o pripojení Krymu k Rusku a súvisiaci
federálny ústavný zákon.

21.3.2014

2014D0145 — SK — 16.09.2015 — 006.002 — 12
▼M14
Meno

26.

Dmitry Konstanti
novich KISE
LYOV,
Dmitrii Konstanti
novich KISELEV

Identifikačné údaje

Dátum narodenia:
26.4.1954
Miesto narodenia:
Moskva

Odôvodnenie

Vymenovaný
prezidentským
výnosom
z 9. decembra 2013 za riaditeľa ruskej federálnej
tlačovej agentúry Rusko dnes (Rossija Segodňa).

Dátum
zaradenia na
zoznam

21.3.2014

Ústredná postava vládnej propagandy zameranej
na podporu nasadenia ruských síl na Ukrajine.

(Дмитрий Конст
антинович
Киселёв)
27.

Dátum narodenia:
27.3.1963

Zástupca veliteľa čiernomorskej flotily, kontraad
mirál.

Miesto narodenia:
Sevastopol,
(Ukrajinská SSR)

Zodpovedný za velenie ruským silám, ktoré
obsadili ukrajinské zvrchované územie.

Kulikov, Valery
Vladimirovich

Dátum narodenia:
1.9.1956

Zástupca veliteľa čiernomorskej flotily, kontraad
mirál.

(Валерий Влад
имирович
Куликов)

Miesto narodenia:
Záporožie, (Ukrajinská
SSR)

Zodpovedný za velenie ruským silám, ktoré
obsadili ukrajinské zvrchované územie.

Surkov, Vladislav
Yurievich

Dátum narodenia:
21.9.1964,

21.3.2014

(Владислав
Юрьевич Сурков)

Miesto narodenia:
Solncevo, Lipecká
oblasť

Poradca prezidenta Ruskej federácie. Organizátor
aktivít na Kryme vedúcich k mobilizácii miest
nych krymských komunít, aby narúšali činnosť
ukrajinských orgánov na Kryme.

Mikhail Grigorie
vich Malyshev

Dátum narodenia:
10.10.1955

21.3.2014

(Михаил Григо
рьевич Малышев)

Miesto narodenia:
Simferopol, Krym

Predseda krymskej volebnej komisie. Zodpo
vedný za vykonanie krymského referenda.
V rámci ruského systému je zodpovedný za
podpísanie výsledkov referenda.

Valery Kirillovich
Medvedev

Dátum narodenia:
21.8.1946

21.3.2014

(Валерий Кирил
лович Медведев)

Miesto narodenia:
Šmakovka, Primorská
oblasť

Predseda sevastopolskej volebnej komisie.
Zodpovedný za vykonanie krymského referenda.
V rámci ruského systému je zodpovedný za
podpísanie výsledkov referenda.

Generálporučík
Igor Nikolaevich
(Mykolayovich)
Turchenyuk

Dátum narodenia:
5.12.1959

De facto veliteľ ruských vojsk nasadených na
území Krymu (ktoré Rusko naďalej oficiálne
nazýva „jednotky miestnej domobrany“).
Zástupca veliteľa južného vojenského okruhu.

21.3.2014

Poslankyňa Štátnej dumy. Iniciátorka a spoluna
vrhovateľka nedávnych legislatívnych návrhov
v Rusku, ktoré majú umožniť regiónom iných
krajín pripojiť sa k Rusku bez toho, aby s tým
najskôr súhlasili ústredné orgány týchto krajín.

21.3.2014

Podpredseda vlády. Zodpovedný za dohľad nad
integráciou anektovanej Krymskej autonómnej
republiky do Ruskej federácie.

29.4.2014

Nosatov,
Alexander Mihai
lovich
(Александр
Михайлович
Носатов)

28.

29.

30.

31.

32.

Miesto narodenia: Oš,
Kirgizská SSR

21.3.2014

21.3.2014

(Игорь
Николаевич
Турченюк)
33.

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

34.

Dátum narodenia:
9.12.1954
Miesto narodenia: Bui,
oblasť Kostroma

Dmitry Nikolaye
vich Kozak

Dátum narodenia:
7.11.1958

(Дмитрий
Николаевич
Козак)

Miesto narodenia:
Bandurovo,
Kirovogradská oblasť,
Ukrajinská SSR
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35.

36.

37.

Identifikačné údaje

Oleg Yevgenyvich
Belaventsev

Dátum narodenia:
15.9.1949

(Олег Евгеньевич
Белавенцев)

Miesto narodenia:
Moskva

Oleg Genrikhovich
Savelyev

Dátum narodenia:
27.10.1965

(Олег Генрихович
Савельев)

Miesto narodenia:
Leningrad

Sergei Ivanovich
Menyailo

Dátum narodenia:
22.8.1960

(Сергей Иванович
Меняйло)

Miesto narodenia:
Alagir, Severoosetská

Dátum
zaradenia na
zoznam

Odôvodnenie

Splnomocnený zástupca prezidenta Ruskej fede
rácie v takzvanej „Krymskej federálnej oblasti“,
nestály člen Ruskej bezpečnostnej rady. Zodpo
vedný za zavedenie ústavných výsad ruskej
hlavy štátu na území anektovanej Krymskej auto
nómnej republiky.

29.4.2014

Minister pre krymské záležitosti. Zodpovedný za
integráciu anektovanej Krymskej autonómnej
republiky do Ruskej federácie.

29.4.2014

Guvernér anektovaného
Sevastopol.

mesta

29.4.2014

Členka ruskej Rady federácie za anektovanú
Krymskú autonómnu republiku.

29.4.2014

Podpredseda Štátnej dumy, Spojené Rusko
Zodpovedný za návrh legislatívy o integrácii
anektovanej Krymskej autonómnej republiky do
Ruskej federácie.

29.4.2014

Riaditeľ GRU (Hlavné riaditeľstvo spravodajskej
služby), zástupca veliteľa generálneho štábu
ozbrojených síl Ruskej federácie, generálporučík.
Zodpovedný za činnosť dôstojníkov GRU na
východnej Ukrajine.

29.4.2014

Veliteľ generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej
federácie, prvý námestník ministra obrany
Ruskej federácie, armádny generál. Zodpovedný
za rozsiahle nasadenie ruských vojsk na hranici
s Ukrajinou a za nedostatočné úsilie pri zmier
ňovaní napätia.

29.4.2014

Aktívny vodca „luhanskej gardy“. Zúčastnil sa
na obsadení budovy luhanského oblastného
úradu Bezpečnostnej služby. Úzke väzby na
„Juhovýchodnú armádu“.

29.4.2014

ukrajinského

autonómna SSR,
RSFSR

38.

Olga Fedorovna
Kovitidi

Dátum narodenia:
7.5.1962

(Ольга Фёдоровна
Ковитиди)

Miesto narodenia:
Simferopol,
Ukrajinská SSR

Sergei Ivanovich
Neverov

Dátum narodenia:
21.12.1961

(Сергей Иванович
Неверов)

Miesto narodenia:
Taštagol, ZSSR

Igor Dmitrievich
SERGUN

Dátum narodenia:
28.3.1957

(Игорь
Дмитриевич
Сергун)

Miesto narodenia:
Podolsk, Moskovská
oblasť

Valery Vasilevich
Gerasimov

Dátum narodenia:
8.9.1955

(Валерий
Васильевич
Герасимов)

Miesto narodenia:
Kazaň

▼M13
_____

▼M14
40.

41.

42.

43.

German Prokopiv
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44.

45.

Identifikačné údaje

Valeriy Dmitrie
vich Bolotov

Dátum narodenia:
13.2.1970

(Валерий
Дмитриевич
Болотов)

Miesto narodenia:
Luhansk

Andriy Yevgeno
vych PURGIN

Dátum narodenia:
26.1.1972

(Андрiй
Eвгенович
Пургiн),

Miesto narodenia:
Doneck

Andrei Evgenevich
PURGIN

Odôvodnenie

Dátum
zaradenia na
zoznam

Jeden z vodcov separatistickej skupiny „Juhový
chodná armáda“, ktorá obsadila budovu Bezpeč
nostnej služby v Luhanskej oblasti. Dôstojník vo
výslužbe. Pred obsadením budovy spolu s ostat
nými komplicmi mal v držbe zbrane, ktoré boli
podľa všetkého dodané ilegálne z Ruska a od
miestnych zločineckých skupín.

29.4.2014

Bývalý vedúci predstaviteľ „Doneckej ľudovej
republiky“, aktívny účastník a organizátor sepa
ratistických aktivít, koordinátor akcií „ruských
turistov“ v Donecku. Spoluzakladateľ „Donba
skej občianskej iniciatívy za Eurázijskú úniu“.
Takzvaný „predseda“ „Ľudovej rady Doneckej
ľudovej republiky“.

29.4.2014

Jeden z vodcov „Doneckej ľudovej republiky“.
Účastník obsadenia a okupácie oblastnej správy.
Aktívny
hovorca
separatistov.
Takzvaný
podpredseda „Ľudovej rady“ tzv. „Doneckej
ľudovej republiky“.

29.4.2014

Jeden z vodcov ideologickej radikálnej organi
zácie Donbaských ľudových milícií. Aktívne sa
zúčastňoval na obsadení viacerých štátnych
budov v Doneckej oblasti.

29.4.2014

Označený za člena Hlavného riaditeľstva spravo
dajskej služby generálneho štábu ozbrojených síl
Ruskej federácie (GRU). Bol zapojený do inci
dentov v Slovjansku. Je asistentom Sergeja
Aksionova, samozvaného predsedu vlády
Krymu, pre bezpečnostné otázky. Líder ľudo
vého hnutia Novorossia.

29.4.2014

Prvý zástupca riaditeľa prezidentskej kancelárie
Ruska. Zodpovedný za dohľad nad politickým
začlenením anektovanej ukrajinskej oblasti
Krym do Ruskej federácie.

12.5.2014

Veliteľ ruských vzdušných síl, generálplukovník.
Z dôvodu svojho vysokého postavenia zodpo
vedá za nasadenie ruských vzdušných síl na
Kryme.

12.5.2014

Predseda ústavnoprávneho výboru Štátnej dumy.
Zodpovedný za pomoc pri prijímaní právnych
predpisov o anexii Krymu a Sevastopolu
k Ruskej federácii.

12.5.2014

(Андрей
Евгеньевич
Пургин)
46.

Denys Volodymy
rovych
PUSHYLIN

Dátum narodenia:
9.5.1981 alebo
9.5.1982

(Денис Волод
имирович
Пушилiн),

Miesto narodenia:
Makijvka (Donecká
oblasť)

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

Tsyplakov Sergey
Gennadevich

Dátum narodenia:
1.5.1983
Miesto narodenia:
Charcysk, Donecká
oblasť

48.

49.

50.

51.

Igor Vsevolodo
vich Girkin

Dátum narodenia:
17.12.1970

(Игорь
Всеволодович
Гиркин) alias Igor
Strelkov (Ihor
Strielkov)

Miesto narodenia:
Moskva

Vyacheslav Vikto
rovich Volodin

Dátum narodenia:
4.2.1964

(Вячеслав Викто
рович Володин)

Miesto narodenia:
Aleksejevka,
Saratovská oblasť

Vladimir Anatolie
vich Shamanov

Dátum narodenia:
15.2.1957

(Владимир
Анатольевич
Шаманов)

Miesto narodenia:
Barnaul.

Vladimir Nikolae
vich Pligin

Dátum narodenia:
19.5.1960

(Владимир
Николаевич
Плигин)

Miesto narodenia:
Ignatovo,
Vologodská oblasť,
ZSSR.
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52.

Petr Grigorievich
JAROSH
(Петр Григо
рьевич Ярош)

53.

54.

Identifikačné údaje

Dátum narodenia:
30.1.1971 alebo
16.3.1966
Miesto narodenia:
Skvorcovo,
Simferopolská oblasť,
Krym

Oleg Grigorievich
Kozyura

Dátum narodenia:
19.12.1962

(Олег Григо
рьевич Козюра)

Miesto narodenia:
Zaporožie

Viacheslav PONO Dátum narodenia:
MARIOV,
2.5.1965
Vyacheslav Volo
dymyrovich
PONOMARYOV

Miesto narodenia:
Slaviansk, Donecká
oblasť

(В'ячеслав Волод
имирович
Пономарьов),
Viacheslav Vladi
mirovich PONO
MAREV

Odôvodnenie

Dátum
zaradenia na
zoznam

Riaditeľ Federálneho migračného úradu pre
Krym. Zodpovedný za systematické a zrýchlené
vydávanie ruských cestovných pasov obyva
teľom Krymu.

12.5.2014

Riaditeľ Federálneho migračného úradu pre
Sevastopol. Zodpovedný za systematické
a zrýchlené vydávanie ruských cestovných
pasov obyvateľom Sevastopolu.

12.5.2014

Bývalý samozvaný starosta Slavianska. Vyzval
Vladimíra Putina, aby vyslal ruské jednotky na
ochranu mesta, a neskôr ho požiadal o dodávku
zbraní. Ponomariovovi muži sa podieľali na
únosoch (uniesli Irmu Kratovú a reportéra
stanice Vice News Simona Ostrovského, oboch
neskôr prepustili, zadržiavali vojenských pozoro
vateľov na základe viedenského dokumentu
OBSE). Naďalej aktívne podporuje separatistické
akcie a politiky.

12.5.2014

Jeden z vodcov samozvaných milícií v Horlivke.
Prevzal kontrolu nad bezpečnostnou službou
v budove ukrajinského úradu v Doneckej oblasti
a potom obsadil okresný úrad ministerstva vnútra
v meste Horlivka. Má kontakty s Igorom Striel
kovom, pod ktorého velením sa podľa ukrajin
skej spravodajskej služby SBU podieľal na
vražde ľudového poslanca miestneho zastupiteľ
stva v Horlivke Volodymyra Rybaka.

12.5.2014

Jeden z vodcov ozbrojených síl samozvanej
„Doneckej ľudovej republiky“. Cieľom týchto
síl je podľa Pushylina, jedného z vodcov
„Doneckej ľudovej republiky“, „chrániť ľud
Doneckej ľudovej republiky a územnú celistvosť
republiky“.

12.5.2014

Bývalý člen rady, v tejto pozícii verejne vyzval
na vytvorenie tzv. „Novoruskej federatívnej
republiky“ pozostávajúcej z juhovýchodných
ukrajinských oblastí. Naďalej aktívne podporuje
separatistické akcie alebo politiky.

12.5.2014

(Вячеслав Влад
имирович
Пономарëв)
55.

Igor Nikolaevich
Bezler

Dátum narodenia:
30.12.1965

(Игорь
Николаевич
Безлер) alias Bes
(čert)

Miesto narodenia:
Simferopol, Krym

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV

8.5.2014 mal 33
rokov.

(Игорь Евгеньевич
Какидзянов),

Narodený
pravdepodobne
25. júla 1980
v Makiivke, Donecká
oblasť.

▼M13
56.

Igor Evegenevich
KHAKIM
ZYANOV
(Игорь Евгеньевич
Хакимзянов)

▼M14
57.

Oleg TSARIOV,
Oleh Anatoliyo
vych TSAROV
(Олег Анатол
тович Царьов),
Oleg Anatolevich
TSAREV
(Олег
Анатольевич
Цаpëв)

Dátum narodenia:
2.6.1970
Miesto narodenia:
Dnepropetrovsk
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58.

59.

Identifikačné údaje

Roman Viktoro
vich Lyagin

Dátum narodenia:
30.5.1980

(Роман Викто
рович Лягин)

Miesto narodenia:
Doneck, Ukrajina

Aleksandr Sergee
vich MALYKHIN,

Dátum
zaradenia na
zoznam

Odôvodnenie

Vedúci ústrednej volebnej komisie „Doneckej
ľudovej republiky“. Aktívne organizoval refe
rendum o sebaurčení „Doneckej ľudovej repu
bliky“ naplánované na 11. mája 2014. Bývalý
„minister práce a sociálnej politiky“.

12.5.2014

Dátum narodenia:
12.1.1981

Vedúci ústrednej volebnej komisie „Luhanskej
ľudovej republiky“. Aktívne organizoval refe
rendum o sebaurčení „Luhanskej ľudovej repu
bliky“, ktoré sa uskutočnilo 11. mája 2014.

12.5.2014

Natalia Vladimi
rovna Poklonskaya

Dátum narodenia:
18.3.1980

Krymská prokurátorka. Aktívne realizuje anexiu
Krymu zo strany Ruska.

12.5.2014

(Наталья Влад
имировна
Поклонская)

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

Igor Sergeievich
Shevchenko

Miesto narodenia:
Sevastopol, Krym

Sevastopolský prokurátor. Aktívne
anexiu Krymu zo strany Ruska.

realizuje

12.5.2014

Aleksandr Yure
vich BORODAI

Dátum narodenia:
25.7.1972

12.7.2014

(Александр
Юрьевич
Бородай)

Miesto narodenia:
Moskva

Bývalý tzv. „predseda vlády Doneckej ľudovej
republiky“, v tejto pozícii zodpovedný za sepa
ratistické „vládne“ činnosti tzv. „vlády Doneckej
ľudovej republiky“ (napr. 8. júla 2014 vyhlásil,
že „naša armáda vedie mimoriadnu operáciu
proti ukrajinským ‚fašistom‘“), signatár memo
randa o porozumení týkajúceho sa „Novoruskej
únie“. Naďalej aktívne podporuje separatistické
akcie alebo politiky.

Alexander
KHODA
KOVSKY,

Dátum narodenia:
18.12.1972

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

12.7.2014

Alexander Sergee
vich MALYHIN
(Александр
Сергеевич
Малнхин)

60.

61.

(Игорь Сергеевич
Шевченко)

62.

63.

Oleksandr Serhi
yovych KHODA
KOVSKIY
(Олександр
Сергiйович
Ходаковський),
Aleksandr Sergee
vich KHODA
KOVSKII
(Александр
Сергеевич
Ходаковский)

Miesto narodenia:
Doneck
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64.

Identifikačné údaje

Dátum narodenia:
9.10.1975

Tzv. „de facto podpredseda vlády pre sociálne
záležitosti Doneckej ľudovej republiky“. Zodpo
vedný za separatistické „vládne“ činnosti tzv.
„vlády Doneckej ľudovej republiky“.

12.7.2014

Alexander
KHRYAKOV,

Dátum narodenia:
6.11.1958

12.7.2014

Aleksandr Vitalie
vich KHRYAKOV

Miesto narodenia:
Doneck

Bývalý tzv. „minister pre informácie a masovú
komunikáciu Doneckej ľudovej republiky“.
Zodpovedný za proseparatistické propagandis
tické činnosti tzv. „vlády Doneckej ľudovej repu
bliky“.

12.7.2014

Alexandr Aleksan
drovich KALY
USSKY,
(Александр
Александрович
Калюсский)

65.

Dátum
zaradenia na
zoznam

Odôvodnenie

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

66.

67.

Marat Faatovich
BASHIROV

Dátum narodenia:
20.1.1964

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

(Марат Фаатович
Баширов)

Miesto narodenia:
Iževsk, Ruská
federácia

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

Vasyl NIKITIN,

Dátum narodenia:
25.11.1971

Tzv. „podpredseda Rady ministrov Luhanskej
ľudovej republiky“ (pôvodne tzv. predseda
vlády Luhanskej ľudovej republiky a bývalý
hovorca „Juhovýchodnej armády“).

Vasilii Aleksan
drovich NIKITIN
(Василий Алекс
андрович
Никитин)

Miesto narodenia:
Šargun, Uzbekistan

12.7.2014

Zodpovedný za separatistické „vládne“ činnosti
tzv. „vlády Luhanskej ľudovej republiky“.
Zodpovedný za vyhlásenie Juhovýchodnej
armády, že ukrajinské prezidentské voľby sa
v „Luhanskej ľudovej republike“ nemôžu usku
točniť z dôvodu „nového“ štatútu tohto regiónu.

68.

Aleksey Vyache
slavovich
KARYAKIN

Dátum narodenia:
7.4.1980 alebo
7.4.1979

(Алексей
Вячеславович
Карякин)

Miesto narodenia:
Stakanov (Luhanská
oblasť)

Tzv. „predseda Najvyššej
ľudovej republiky“.

rady

Luhanskej

12.7.2014

Zodpovedný za separatistické „vládne“ činnosti
tzv. „Najvyššej rady“, zodpovedný za požiadanie
Ruskej federácie o uznanie nezávislosti „Luhan
skej ľudovej republiky“.
Signatár memoranda o porozumení o „Novoru
skej únii“.

69.

Yuriy Volodymy
rovych IVAKIN

Dátum narodenia:
13.8.1954

(Юрiй Володими
рович Iвакiн),

Miesto narodenia:
Perevalsk, Luhanská
oblasť

Iurii Vladimirovich
IVAKIN
(Юрий Владими
рович Ивакин)

Bývalý tzv. „minister vnútra Luhanskej ľudovej
republiky“, v tejto pozícii zodpovedný za sepa
ratistické „vládne“ činnosti tzv. „vlády Luhan
skej ľudovej republiky“.

12.7.2014
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70.

Igor PLOT
NITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

71.

Identifikačné údaje

Dátum narodenia:
24.6.1964 alebo
25.6.1964 alebo
26.6.1964

(Игорь Венедик
тович Плотн
ицкий)

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

Nikolay
KOZITSYN

Dátum narodenia:
20.6.1956
Miesto narodenia:
Donecká oblasť

Odôvodnenie

Bývalý tzv. „minister obrany“ a v súčasnosti tzv.
„hlava“ „Luhanskej ľudovej republiky“.

Dátum
zaradenia na
zoznam

12.7.2014

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

Veliteľ kozáckych síl.

12.7.2014

Zodpovedný za velenie separatistom na
východnej Ukrajine bojujúcim proti ukrajinským
vládnym silám

_____

73.

74.

Mikhail Efimovich
FRADKOV

Dátum narodenia:
1.9.1950

(Михаил
Ефимович
Фрадков)

Miesto narodenia:
Kurumoch,
Kujbyševská oblasť

Nikolai Platono
vich
PATRUSHEV

Dátum narodenia:
11.7.1951

(Николай Плато
нович Патрушев)

75.

Aleksandr Vasilie
vich BORT
NIKOV
(Александр
Васильевич
Бортников)

76.

Miesto narodenia:
Leningrad (Petrohrad)

Dátum narodenia:
15.11.1951
Miesto narodenia:
Perm

Rashid Gumaro
vich NURGALIEV

Dátum narodenia:
8.10.1956

(Рашид Гума
рович Нургалиев)

Miesto narodenia:
Žetikara, Kazašská
sovietska socialistická
republika

Stály člen Bezpečnostnej rady Ruskej federácie;
riaditeľ Zahraničnej spravodajskej služby Ruskej
federácie. Ako člen Bezpečnostnej rady, ktorá
poskytuje poradenstvo v oblasti národnej bezpeč
nosti a koordinuje ju, sa zapájal do formovania
politiky ruskej vlády, ktorá ohrozuje územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25.7.2014

Stály člen a tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej
federácie. Ako člen Bezpečnostnej rady, ktorá
poskytuje poradenstvo v oblasti národnej bezpeč
nosti a koordinuje ju, sa zapájal do formovania
politiky ruskej vlády, ktorá ohrozuje územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25.7.2014

Stály člen Bezpečnostnej rady Ruskej federácie;
riaditeľ Federálnej bezpečnostnej služby (FBS).
Ako člen Bezpečnostnej rady, ktorá poskytuje
poradenstvo v oblasti národnej bezpečnosti
a koordinuje ju, sa zapájal do formovania poli
tiky ruskej vlády, ktorá ohrozuje územnú celist
vosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25.7.2014

Stály člen a zástupca tajomníka Bezpečnostnej
rady Ruskej federácie. Ako člen Bezpečnostnej
rady, ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti
národnej bezpečnosti a koordinuje ju, sa zapájal
do formovania politiky ruskej vlády, ktorá ohro
zuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávis
losť Ukrajiny.

25.7.2014
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77.

78.

Identifikačné údaje

Boris Vyachesla
vovich GRYZLOV

Dátum narodenia:
15.12.1950

(Борис
Вячеславович
Грызлов)

Miesto narodenia:
Vladivostok

Sergei Orestovoch
BESEDA

Dátum narodenia:
17.5.1954

(Сергей Орес
тович Беседа)

79.

Mikhail Vladimi
rovich
DEGTYAREV
(Михаил Влад
имирович
Дегтярëв)

80.

Ramzan Akhma
dovitch
KADYROV
(Рамзан Ахма
тович Кадыров)

81.

Alexander Niko
layevich
TKACHYOV
(Александр
Николаевич
Ткачëв)

82.

Pavel GUBAREV
(Павел Юрьевич
Губарев)

Odôvodnenie

Dátum
zaradenia na
zoznam

Stály člen Bezpečnostnej rady Ruskej federácie.
Ako člen Bezpečnostnej rady, ktorá poskytuje
poradenstvo v oblasti národnej bezpečnosti
a koordinuje ju, sa zapájal do formovania poli
tiky ruskej vlády, ktorá ohrozuje územnú celist
vosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

25.7.2014

Veliteľ piateho oddelenia Federálnej bezpeč
nostnej služby (FBS) Ruskej federácie.

25.7.2014

Ako vysoký dôstojník FBS je na čele oddelenia,
ktoré je zodpovedné za spravodajské operácie
a medzinárodnú činnosť.

Dátum narodenia:
10.7.1981
Miesto narodenia:
Kujbyšev (Samara)

Dátum narodenia:
5.10.1976
Miesto narodenia:
Centaroj.

Dátum narodenia:
23.12.1960
Miesto narodenia:
Vyselki, Krasnodarská
oblasť

Dátum narodenia:
10.2.1983
Miesto narodenia:
Sievierodoneck

Poslanec Štátnej dumy.

25.7.2014

23.5.2014 oznámil inauguráciu „de facto amba
sády“ neuznanej tzv. Doneckej ľudovej republiky
v Moskve, prispieva k narúšaniu alebo ohrozo
vaniu územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávi
slosti Ukrajiny.

Prezident Čečenskej republiky. Kadyrov vydal
vyhlásenia na podporu protiprávnej anexie
Krymu a na podporu ozbrojeného povstania na
Ukrajine. Okrem iného 14. júna 2014 vyhlásil,
že „urobí čokoľvek, aby pomohol oživiť Krym“.
V tejto súvislosti dostal od výkonnej hlavy
Krymskej autonómnej republiky medailu za
„oslobodenie Krymu“ za podporu, ktorú poskytol
pri protiprávnej anexii Krymu. Okrem toho
1. júna 2014 vyhlásil, že je na požiadanie pripra
vený vyslať na Ukrajinu 74 000 čečenských
dobrovoľníkov.

25.7.2014

Bývalý gubernátor Krasnodarského kraja.

25.7.2014

Od výkonnej hlavy Krymskej autonómnej repu
bliky dostal medailu za „oslobodenie Krymu“ za
podporu, ktorú poskytol pri protiprávnej anexii
Krymu. Pri tej príležitosti výkonná hlava Krym
skej autonómnej republiky povedala, že Tkačev
ako jeden z prvých vyjadril podporu novému
„vedeniu“ Krymu.

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

25.7.2014
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Odôvodnenie

Dátum
zaradenia na
zoznam

Zodpovedný za prevzatie budovy regionálnej
vlády v Donecku proruskými silami; sám sa
vyhlásil za „ľudového gubernátora“.
Napriek tomu, že bol zadržaný za ohrozovanie
územnej celistvosti Ukrajiny a neskôr prepus
tený, naďalej zohráva významnú úlohu v aktivi
tách separatistov, čím narúša územnú celistvosť,
zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

83.

Ekaterina Iurievna
GUBAREVA

Dátum narodenia:
5.7.1983

(Екатерина
Юрьевна
Губарева),

Miesto narodenia:
Kachovka, Chersonská
oblasť

Katerina Yuri
yovna GUBA
RIEVA

Vo funkcii bývalej tzv. „ministerky zahraničných
vecí“ bola zodpovedná za obranu tzv. „Doneckej
ľudovej republiky“, čím narúšala územnú celist
vosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.
Okrem toho sa jej bankový účet využíva na
financovanie
nezákonných
separatistických
skupín. Tým, že prijala a vykonáva túto funkciu,
podporuje činnosť a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny. Naďalej aktívne podporuje separatis
tické akcie a politiky.

25.7.2014

Bývalý tzv. „námestník ministra obrany“ tzv.
„Doneckej ľudovej republiky“. Spolupracuje
s Igorom Strelkovom/Girkinom, ktorý je zodpo
vedný za konanie, ktorým sa narúša alebo ohro
zuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávis
losť Ukrajiny. Tým, že prijal a vykonával túto
funkciu, Berezin podporuje činnosť a politiky,
ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny. Naďalej aktívne podpo
ruje separatistické akcie a politiky.

25.7.2014

Samozvaný „prezident“ tzv. Novoruskej repu
bliky, ktorý vyzval Rusko, aby na Ukrajine nasa
dilo jednotky. Tým, že prijal a vykonáva túto
funkciu, podporuje činnosť a politiky, ktoré
narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezá
vislosť Ukrajiny.

25.7.2014

Vysoký poradca Igora Strelkova/Girkina, ktorý je
zodpovedný za konanie, ktorým sa narúša alebo
ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezá
vislosť Ukrajiny. Tým, že prijal a vykonáva túto
funkciu, Zdriliuk podporuje činnosť a politiky,
ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny.

25.7.2014

(Катерина
Юрiйовнa
Губарева)

84.

Fedor Dmitrievich
BEREZIN

Dátum narodenia:
7.2.1960

(Фëдор
Дмитриевич
Березин),

Miesto narodenia:
Doneck

Fedir Dmitrovych
BEREZIN
(Федiр Дмит
рович Березiн)

85.

86.

Valery Vladimiro
vich KAUROV

Dátum narodenia:
2.4.1956

Валерий Влад
имирович Кауров

Miesto narodenia:
Odesa

Serhii Anatoliyo
vych ZDRILIUK

Dátum narodenia:
23.6.1972

Сергей
Анатольевич
Здрнлюкv

Miesto narodenia:
Vinická oblasť
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87.

Identifikačné údaje

Vladimir ANTYU Dátum narodenia:
19.2.1951
FEYEV
Владимир
Антюфеев

Miesto narodenia:
Novosibirsk

(alias Vladimir
SHEVTSOV,
Vladimir Iurievici
ANTIUFEEV,
Vladimir Gheorg
hievici ALEXAN
DROV, Vadim
Gheorghievici
SHEVTSOV)

88.

Alexey Alexeye
vich GROMOV

Dátum narodenia:
31.5.1960

(Алексей
Алексеевич
Громов)

Miesto narodenia:
Zagorsk (Sergiev
Posad)

Oksana TCHI
GRINA,

1.8.2014 mala 33
rokov.

Oksana Aleksan
drovna
CHIGRINA,

Narodená
pravdepodobne
23.7.1981.

Odôvodnenie

Dátum
zaradenia na
zoznam

Bývalý „minister štátnej bezpečnosti“ v separatis
tickej oblasti Podnesterska. Bývalý prvý
podpredseda Doneckej ľudovej republiky zodpo
vedný za bezpečnosť a presadzovanie práva.
V tejto funkcii je zodpovedný za separatistické
„vládne“ aktivity tzv. „vlády Doneckej ľudovej
republiky“.

25.7.2014

Ako prvý zástupca riaditeľa prezidentskej kance
lárie je zodpovedný za vydávanie pokynov
ruským médiám, aby zaujímali pozitívny postoj
k separatistom na Ukrajine a k anexii Krymu,
čím prispieva k destabilizácii situácie na východe
Ukrajiny a podporuje anexiu Krymu.

30.7.2014

Hovorkyňa tzv. vlády tzv. „Luhanskej ľudovej
republiky“, ktorá vydala vyhlásenia zdôvodňu
júce okrem iného zostrelenie ukrajinského vojen
ského lietadla, vzatie rukojemníkov a bojové
aktivity nelegálnych ozbrojených skupín, ktoré
majú za následok narušenie územnej celistvosti,
zvrchovanosti a jednoty Ukrajiny.

30.7.2014

Člen tzv. „Ľudovej rady“ a bývalý predseda tzv.
„Najvyššej rady“ tzv. „Doneckej ľudovej repu
bliky“, ktorý pomáhal vytvárať politiky a organi
zovať protiprávne „referendum“ vedúce k vyhlá
seniu tzv. „Doneckej ľudovej republiky“, ktorým
sa narušila územná celistvosť, zvrchovanosť
a jednota Ukrajiny.

30.7.2014

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

30.7.2014

▼M13

89.

Оксана Александ
ровна Чигрина

▼M14

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV

Dátum narodenia:
13.1.1954

(Борис
Miesto narodenia:
Алексеевич Литв Dzeržinsk, Donecká
инов)
oblasť

91.

Sergey Vadimo
vich ABISOV

Dátum narodenia:
27.11.1967

(Сергей
Вадимович
Абисов)

Miesto narodenia:
Simferopol, Krym
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92.

Arkady Romano
vich ROTEN
BERG,

Arkadii Romano
vich ROTEN
BERG

Identifikačné údaje

Dátum narodenia:
15.12.1951

Miesto narodenia:
Leningrad (Petrohrad)

(Аркадий
Романович
Ротенберг)

Odôvodnenie

Pán Rotenberg je dávnym známym prezidenta
Putina a jeho bývalým tréningovým partnerom
v džude.

Dátum
zaradenia na
zoznam

30.7.2014

Svoj majetok zveľadil počas funkčného obdobia
prezidenta Putina. Jeho hospodársky úspech
možno pripísať vplyvu kľúčových činiteľov
s rozhodovacou právomocou, ktorí ho zvýhodňo
vali predovšetkým pri zadávaní verejných záka
ziek.

Využil svoj blízky osobný vzťah s ruskými čini
teľmi s rozhodovacou právomocou, a tak získal
dôležité zákazky od ruského štátu alebo štátnych
podnikov. Jeho spoločnosti predovšetkým získali
niekoľko veľmi lukratívnych zákaziek pri prípra
vách Olympijských hier v Soči.

Okrem iného je majiteľom spoločnosti Stroygaz
montazh (Strojgazmontaž), ktorá získala štátnu
zákazku na vybudovanie mosta z Ruska do proti
právne anektovanej Krymskej autonómnej repu
bliky, čím sa posilní jej integrácia do Ruskej
federácie, a tak ďalej naruší územná celistvosť
Ukrajiny.

Je predsedom predstavenstva vydavateľstva
Prosvescheniye (Osveta), ktoré realizovalo
predovšetkým projekt „Deťom Ruska: Adresa –
Krym“, verejnú kampaň, ktorej cieľom je
presvedčiť krymské deti, že sú teraz ruskými
občanmi žijúcimi v Rusku, a tým podporiť poli
tiku ruskej vlády zameranú na začlenenie Krymu
do Ruska.

93.

Konstantin Valere Dátum narodenia:
vich MALOFEEV 3.7.1974

(Константин
Валерьевич
Малофеев)

Miesto narodenia:
Puščino

Pán Malofeev má úzke vzťahy s ukrajinskými
separatistami na východe Ukrajiny a na Kryme.
Je bývalým zamestnávateľom pána Borodaja,
tzv. predsedu vlády tzv. Doneckej ľudovej repu
bliky, a stretol sa s pánom Aksionovom, tzv.
predsedom vlády tzv. Krymskej republiky
v čase anexie Krymu. Ukrajinská vláda začala
trestné vyšetrovanie jeho údajnej materiálnej
a finančnej podpory separatistov. Okrem toho
vydal niekoľko verejných vyhlásení, ktorými
podporil anexiu Krymu a včlenenie Ukrajiny
do Ruska, konkrétne v júni 2014 vyhlásil, že
„Nemožno včleniť celú Ukrajinu do Ruska.
Východ (Ukrajiny) možno“.

Pán Malofeev teda svojím konaním podporuje
destabilizáciu na východe Ukrajiny.

30.7.2014

2014D0145 — SK — 16.09.2015 — 006.002 — 23
▼M14
Meno

94.

Yuriy Valentino
vich KOVAL
CHUK

(Юрий Валент
инович
Ковальчук)

Identifikačné údaje

Dátum narodenia
25.7.1951

Odôvodnenie

Pán Kovalčuk je dávnym známym prezidenta
Putina. Je spoluzakladateľom tzv. družstva
„Ozero Dača“, ktoré zjednocuje vplyvnú skupinu
osôb okolo prezidenta Putina.

Dátum
zaradenia na
zoznam

30.7.2014

Miesto narodenia:
Leningrad (Petrohrad)
Má prospech zo svojich kontaktov s ruskými
činiteľmi. Je predsedom a najväčším akcionárom
Banky Rusko (v roku 2013 vlastnil približne
38 % akcií), ktorá sa považuje za osobnú
banku vysokých úradníkov Ruskej federácie.
Od protiprávnej anexie Krymu Banka Rusko
otvorila pobočky na Kryme a v Sevastopole,
čím sa posilnila ich integrácia do Ruskej fede
rácie.

Banka Rusko tiež má významný podiel v skupine
National Media Group, ktorá zas kontroluje tele
vízne stanice, ktoré aktívne podporujú politiku
ruskej vlády na destabilizáciu Ukrajiny.

95.

Nikolay Terentie
vich SHAMALOV

Dátum narodenia:
24.1.1950

(Николай Терен
тьевич Шамалов)

Miesto narodenia:
Bielorusko

Pán Šamalov je dávnym známym prezidenta
Putina. Je spoluzakladateľom tzv. družstva
„Ozero Dača“, ktoré zjednocuje vplyvnú skupinu
osôb okolo prezidenta Putina.

30.7.2014

Má prospech zo svojich kontaktov s ruskými
činiteľmi. Je druhým najväčším akcionárom
Banky Rusko (v roku 2013 vlastnil približne
10 % akcií), ktorá sa považuje za osobnú
banku vysokých úradníkov Ruskej federácie.
Od protiprávnej anexie Krymu Banka Rusko
otvorila pobočky na Kryme a v Sevastopole,
čím sa posilnila ich integrácia do Ruskej fede
rácie.

Banka Rusko má tiež významný podiel v skupine
National Media Group, ktorá zas kontroluje tele
vízne stanice, ktoré aktívne podporujú politiku
ruskej vlády na destabilizáciu Ukrajiny.

96.

Alexander Vladi
mirovich
ZAKHAR
CHENKO

Dátum narodenia:
26.6.1976

Miesto narodenia:
Doneck
(Александр Влад
имирович
Захарченко)

Od 7. augustu 2014 nahradil Alexandra Borodaja
vo funkcii tzv. „predsedu vlády“ tzv. „Doneckej
ľudovej republiky“. Prevzatím a vykonávaním
tejto funkcie Zacharčenko podporuje činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť,
zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

12.9.2014
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97.

98.

99.

Vladimir

Identifikačné údaje

Dátum
zaradenia na
zoznam

Od 14. augusta nahradil Igora Strelkova/Girkina
vo funkcii tzv. „ministra obrany“ tzv. „Doneckej
ľudovej republiky“. Údajne od apríla velí divízii
separatistov v Donecku a sľúbil, že „vyrieši stra
tegickú úlohu odrazenia vojenskej agresie Ukra
jiny“. Konokov preto podporoval činnosti a poli
tiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrcho
vanosť a nezávislosť Ukrajiny.

12.9.2014

Spojený s „donbaskými ľudovými milíciami“.
Okrem iného uviedol, že budú pokračovať
v boji vo zvyšku krajiny. Rudenko preto podpo
ruje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.
Tzv. „zástupca ľudu“ v tzv. „parlamente
Doneckej ľudovej republiky“.

12.9.2014

Nahradil Marata Baširova vo funkcii tzv. „pred
sedu vlády“ tzv. „Luhanskej ľudovej republiky“.
Predtým pôsobil v juhovýchodných milíciách.
Cyplakov preto podporuje činnosti a politiky,
ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny.

12.9.2014

Možný dátum
narodenia: 27.12.1977

Bývalý „minister štátnej bezpečnosti“ tzv.
„Doneckej ľudovej republiky“. Spojený s Vladi
mirom Anťufejevom, ktorý je zodpovedný za
separatistické „vládne“ aktivity tzv. „vlády
Doneckej ľudovej republiky“. Podporuje preto
činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celist
vosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.
Naďalej sa aktívne podieľa na podpore separatis
tických akcií alebo politík.

12.9.2014

Dátum narodenia:
1.3.1977

„Minister vnútra“ tzv. „Doneckej ľudovej repu
bliky“. Spojený s Vladimirom Anťufejevom,
ktorý je zodpovedný za separatistické „vládne“
aktivity tzv. „vlády Doneckej ľudovej repu
bliky“. Podporuje preto činnosti a politiky,
ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny.

12.9.2014

Dátum narodenia:
14.10.1974

KONONOV/alias
„Cár“ (Владимир
Петровнч
Кононов)

Miesto narodenia:
Gorsky

Miroslav Vladimi
rovich RUDENKO

Dátum narodenia:
21.1.1983

(Мирослав Влад
имирович
Руденко)

Miesto narodenia:
Debalcevo

Gennadiy Niko
laiovych TSYP
KALOV,

Dátum narodenia:
21.6.1973

Gennadii Nikolae
vich TSYP
KALOV

Odôvodnenie

Miesto narodenia:
Rostovská oblasť,
Rusko

(Геннадий
Николаевич
ЦыПлаков)

▼M13

100.

Andrey Yurevich
PINCHUK

(Андрей Юрьевич
Пинчук)

▼M14

101.

Oleg Vladimiro
vich BEREZA

(Олег Владими
рович Берëза)
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102.

103.

Identifikačné údaje

Andrei Nikolae
vich RODKIN

Dátum narodenia:
23.9.1976

(Андрей
Николаевич
Родкин)

Miesto narodenia:
Moskva

Aleksandr Akimo
vich KARAMAN

Dátum narodenia:
26.7.1956 alebo
26.6.1956

(Александр
Акимович
Караман),

Miesto narodenia:
Cioburciu, Slobozia
oblasť, dnešná
Moldavská republika

Odôvodnenie

Dátum
zaradenia na
zoznam

Zástupca Moskvy v tzv. „Doneckej ľudovej
republike“. Vo svojich vyhláseniach okrem
iného uvádzal, že milície sú pripravené viesť
partizánsku vojnu a že sa zmocnili zbrojných
systémov ukrajinských ozbrojených síl. Podpo
ruje preto činnosti a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny.

12.9.2014

„Podpredseda vlády pre sociálne otázky“ tzv.
„Doneckej ľudovej republiky“. Spojený s Vladi
mirom Anťufejevom, ktorý je zodpovedný za
separatistické „vládne“ aktivity tzv. „vlády
Doneckej ľudovej republiky“. Podporuje preto
činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú celist
vosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.
Chránenec podpredsedu vlády Ruska Dmitrija
Rogozina. vedúci úradu Rady ministrov tzv.
„Doneckej ľudovej republiky“.

12.9.2014

Tzv. „podpredseda vlády“ Krymu a splnomoc
nený zástupca prezidenta Putina pre Krym.
Muradov zohráva dôležitú úlohu pri konsolidácii
inštitucionálnej kontroly Ruska nad Krymom od
nezákonnej anexie. Podporuje preto činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť,
zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

12.9.2014

Tzv. „prvý podpredseda vlády“ Krymu. Šeremet
zohral kľúčovú úlohu pri organizovaní a vykoná
vaní referenda na Kryme o zjednotení s Ruskom,
ktoré sa uskutočnilo 16. marca. V čase konania
referenda Šeremet údajne na Kryme velil promo
skovskej „domobrane“. Podporuje preto činnosti
a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť,
zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

12.9.2014

Podpredseda Federálnej rady Ruskej federácie
1. marca 2014 verejne podporil vo Federálnej
rade nasadenie ruských síl na Ukrajine. Následne
hlasoval za súvisiaci dekrét.

12.9.2014

Člen Rady Štátnej dumy; líder liberálno-demo
kratickej strany Ruska. Aktívne podporoval nasa
denie ruských ozbrojených síl na Ukrajine
a anexiu Krymu. Aktívne vyzýval na rozdelenie
Ukrajiny. V mene Liberálno-demokratickej
strany Ruska, ktorej predsedá, podpísal dohodu
s tzv. „Doneckou ľudovou republikou“.

12.9.2014

Alexandru
CARAMAN

104.

105.

106.

107.

Georgiy L'vovich
MURADOV

Dátum narodenia:
19.11.1954

(Георгий Львович
Мурадов)

Miesto narodenia:
Kočmes, Komijská
ASSR

Mikhail Sergeye
vich SHEREMET

Dátum narodenia
23.5.1971

(Михаил
Сергеевич
Шеремет)

Miesto narodenia:
Džankoj

Yuri Leonidovich
VOROBIOV

Dátum narodenia:
2.2.1948

(Юрий Леон
идович Воробьев)

Miesto narodenia:
Krasnojarsk

Vladimir Volfo
vich ZHIRI
NOVSKY

Dátum narodenia:
25.4.1946

(Владимир
Вольфович
Жириновски)

Miesto narodenia:
Alma-Ata, Kazašská
SSR
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108.

Vladimir Abduali
yevich VASI
LYEV

Identifikačné údaje

Dátum narodenia:
11.8.1949

Miesto narodenia: Klin

Odôvodnenie

Dátum
zaradenia na
zoznam

Podpredseda Štátnej dumy. 20. marca 2014
hlasoval za návrh federálneho ústavného zákona
„o prijatí Krymskej republiky do Ruskej fede
rácie a vytvorení nových federálnych celkov
v rámci Ruskej federácie – Krymskej republiky
a mesta s federálnym štatútom Sevastopol“.

12.9.2014

Predseda („ataman“) Únie ruských a zahraničných
kozáckych síl a poslanec Štátnej dumy. Podpo
roval anexiu Krymu a pripustil, že ruskí kozáci
sa aktívne zúčastňujú na ukrajinskom konflikte
na strane Moskvou podporovaných separatistov.
20. marca 2014 hlasoval za návrh federálneho
ústavného zákona „o prijatí Krymskej republiky
do Ruskej federácie a vytvorení nových federál
nych celkov v rámci Ruskej federácie – Krym
skej republiky a mesta s federálnym štatútom
Sevastopol“.

12.9.2014

Prvý podpredseda Výboru Štátnej dumy pre
zahraničné veci. 20. marca 2014 hlasoval za
návrh federálneho ústavného zákona „o prijatí
Krymskej republiky do Ruskej federácie a vytvo
rení nových federálnych celkov v rámci Ruskej
federácie – Krymskej republiky a mesta s fede
rálnym štatútom Sevastopol“.

12.9.2014

Prvý podpredseda Výboru Štátnej dumy pre
vzťahy s krajinami SNŠ, eurázijskú integráciu
a kontakty s krajanmi. 20. marca 2014 hlasoval
za návrh federálneho ústavného zákona „o prijatí
Krymskej republiky do Ruskej federácie a vytvo
rení nových federálnych celkov v rámci Ruskej
federácie – Krymskej republiky a mesta s fede
rálnym štatútom Sevastopol“.

12.9.2014

Prvý podpredseda Výboru Štátnej dumy pre
vzťahy s krajinami SNŠ, eurázijskú integráciu
a kontakty s krajanmi. 20. marca 2014 hlasoval
za návrh federálneho ústavného zákona „o prijatí
Krymskej republiky do Ruskej federácie a vytvo
rení nových federálnych celkov v rámci Ruskej
federácie – Krymskej republiky a mesta s fede
rálnym štatútom Sevastopol“.

12.9.2014

(Васильев Влад
имир Абду
алиевич)

109.

110.

111.

112.

Viktor Petrovich
VODOLATSKY

Dátum narodenia:
19.8.1957

(Виктор Петрович
Водолацкий)

Miesto narodenia:
Stefanidin Dar,
Rostovský región

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

Dátum narodenia:
6.8.1960

(Леонид
Иванович Кала
шников)

Miesto narodenia:
Stepnoj Dvorec

Vladimir Stepano
vich NIKITIN

Dátum narodenia:
5.4.1948

(Владимир
Степанович
Никитин)

Miesto narodenia:
Opočka

Oleg Vladimiro
vich LEBEDEV

Dátum narodenia:
21.3.1964,

(Олег Владими
рович Лебедев)

miesto narodenia:
Rudny, Kostanajský
región, Kazašská SSR
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113.

114.

115.

116.

117.

Identifikačné údaje

Ivan Ivanovich
MELNIKOV

Dátum narodenia:
7.8.1950

(Иван Иванович
Мельников)

Miesto narodenia:
Bogoroditsk

Igor Vladimirovich
LEBEDEV

Dátum narodenia:
27.9.1972

(Игорь Владими
рович Лебедев)

Miesto narodenia:
Moskva

Nikolai Vladimiro Dátum narodenia:
vich LEVICHEV
28.5.1953

Odôvodnenie

Dátum
zaradenia na
zoznam

Prvý podpredseda Štátnej dumy. 20. marca 2014
hlasoval za návrh federálneho ústavného zákona
„o prijatí Krymskej republiky do Ruskej fede
rácie a vytvorení nových federálnych celkov
v rámci Ruskej federácie – Krymskej republiky
a mesta s federálnym štatútom Sevastopol“.

12.9.2014

Podpredseda Štátnej dumy. 20. marca 2014
hlasoval za návrh federálneho ústavného zákona
„o prijatí Krymskej republiky do Ruskej fede
rácie a vytvorení nových federálnych celkov
v rámci Ruskej federácie – Krymskej republiky
a mesta s federálnym štatútom Sevastopol“.

12.9.2014

Podpredseda Štátnej dumy. 20. marca 2014
hlasoval za návrh federálneho ústavného zákona
„o prijatí Krymskej republiky do Ruskej fede
rácie a vytvorení nových federálnych celkov
v rámci Ruskej federácie – Krymskej republiky
a mesta s federálnym štatútom Sevastopol“.

12.9.2014

Prvá podpredsedníčka Výboru Štátnej dumy pre
zahraničné veci. 20. marca 2014 hlasovala za
návrh federálneho ústavného zákona „o prijatí
Krymskej republiky do Ruskej federácie a vytvo
rení nových federálnych celkov v rámci Ruskej
federácie – Krymskej republiky a mesta s fede
rálnym štatútom Sevastopol“.

12.9.2014

(Николай Влад
имирович
Левичев)

Miesto narodenia:
Puškin

Svetlana Serge
evna ZHUROVA

Dátum narodenia:
7.1.1972

(Светлана Серге
евна Журова)

Miesto narodenia:
Pavlov na Neve

Aleksey Vasilevich
NAUMETS

Dátum narodenia:
11.2.1968

Generálmajor ruskej armády. Veliteľ 76. leteckej
divízie, ktorá bola súčasťou ruskej vojenskej
prítomnosti na území Ukrajiny, najmä počas
nezákonnej anexie Krymu.

12.9.2014

Sergey Viktoro
vich CHEMEZOV

Dátum narodenia:
20.8.1952

12.9.2014

(Сергей Викто
рович Чемезов)

Miesto narodenia:
Cheremkovo

Sergej Čemezov je jedným so známych blízkych
spolupracovníkov prezidenta Putina, obaja boli
agentmi KGB v Drážďanoch. Je členom najvyššej
rady „Jednotného Ruska“. Vďaka kontaktom
s ruským prezidentom sa dostal na vysoké
pozície v štátom kontrolovaných firmách. Je
predsedom správnej rady konglomerátu Rostec,
vedúcej ruskej štátom kontrolovanej spoločnosti
v oblasti obrannej a priemyselnej výroby. Na
základe rozhodnutia ruskej vlády Rostec plánuje
vybudovať elektrárne na Kryme, a tak podporiť
jeho integráciu do Ruskej federácie.

(Алексей
Васильевич
Haумец)
118.

Okrem toho Rosobonoexport, ktorý je dcérskou
spoločnosťou Rostecu, podporoval začlenenie
krymských spoločností v oblasti obrany do
ruského obranného priemyslu, čím upevňoval
nezákonnú anexiu Krymu k Ruskej federácii.
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119.

Identifikačné údaje

Alexander Mikhai
lovich BABAKOV

Dátum narodenia:
8.2.1963

(Aлександр
Михайлович
Бабаков)

Miesto narodenia:
Kišiňov

Odôvodnenie

Poslanec Štátnej dumy, predseda výboru Štátnej
dumy pre legislatívne ustanovenia týkajúce sa
vývoja
vojensko-priemyselného
komplexu
Ruskej
federácie.
Je
prominentným
členom „Spojeného Ruska“ a podnikateľom
s významnými investíciami na Ukrajine a na
Kryme.

Dátum
zaradenia na
zoznam

12.9.2014

20. marca 2014 hlasoval za návrh federálneho
ústavného zákona „o prijatí Krymskej republiky
do Ruskej federácie a vytvorení nových federál
nych celkov v rámci Ruskej federácie – Krym
skej republiky a mesta s federálnym štatútom
Sevastopol.“

120.

Serhiy
KOZYAKOV
(alias Sergey
Kozyakov)

Dátum narodenia:
29.9.1982

Сергей Козьяков

Vo funkcii „predsedu Luhanskej ústrednej
volebnej komisie“ je zodpovedný za organizo
vanie tzv. „volieb“ 2. novembra 2014 v tzv.
„Luhanskej ľudovej republike“. Tieto „voľby“
sú v rozpore s ukrajinským právom, a preto sú
protiprávne.

29.11.2014

Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie a organi
zovaním protiprávnych „volieb“ aktívne podpo
ruje činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny,
a ďalej ju destabilizuje.

121.

Oleg Konstantino
vich AKIMOV
(alias Oleh
AKIMOV)

Dátum narodenia:
15.9.1981
Miesto narodenia:
Luhansk

(Олег Констант
инович Акимов)

Zástupca „Luhanského hospodárskeho zväzu“
v „Národnej rade“ „Luhanskej ľudovej repu
bliky“. Kandidoval v tzv. „voľbách“ 2. novembra
2014 na post „hlavy“ tzv. „Luhanskej ľudovej
republiky“. Tieto „voľby“ sú v rozpore s ukrajin
ským právom, a preto sú protiprávne.

29.11.2014

Účasťou a vykonávaním tejto funkcie a tým, že
sa oficiálne zúčastnil na protiprávnych „voľbách“
ako kandidát, aktívne podporuje činnosti a poli
tiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrcho
vanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju
destabilizuje.

122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN
alias Larysa
AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPE
TYAN alebo
Larysa AIRAPE
TYAN
(Лариса Леон
идовна
Айрапетян)

Dátum narodenia:
21.2.1970

„Ministerka zdravotníctva“ tzv. „Luhanskej
ľudovej republiky“. Kandidovala v tzv.
„voľbách“ 2. novembra 2014 na post „hlavy“
tzv. „Luhanskej ľudovej republiky“.
Tieto „voľby“ sú v rozpore s ukrajinským
právom, a preto sú protiprávne.
Účasťou a vykonávaním tejto funkcie a tým, že
sa oficiálne zúčastnil na protiprávnych „voľbách“
ako kandidát, aktívne podporuje činnosti a poli
tiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrcho
vanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju
destabilizuje.

29.11.2014
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123.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO
alias Yuriy SIVO
KONENKO,

Identifikačné údaje

Dátum narodenia:
7.8.1957

Miesto narodenia:
Doneck
Yury SIVOKO
NENKO, Yury
SYVOKONENKO
(Юрий Викто
рович Сивокон
енко)

124.

Aleksandr Igore
vich KOFMAN
alias Oleksandr
KOFMAN

(Александр
Игоревич
Кофман)

Odôvodnenie

Poslanec „parlamentu“ tzv. „Doneckej ľudovej
republiky“, pracuje vo Zväze veteránov Donba
ského berkutu. Kandidoval v tzv. „voľbách“
2. novembra 2014 na post „hlavy“ tzv.
„Doneckej ľudovej republiky“. Tieto voľby sú
v rozpore s ukrajinským právom, a preto sú
protiprávne.

Dátum
zaradenia na
zoznam

29.11.2014

Účasťou a vykonávaním tejto funkcie a tým, že
sa oficiálne zúčastnil na protiprávnych „voľbách“
ako kandidát, aktívne podporuje činnosti a poli
tiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrcho
vanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju
destabilizuje.

Dátum narodenia:
30.8.1977

Miesto narodenia:
Makijkva, Donecká
oblasť

Tzv. „minister zahraničných vecí“ a tzv. „prvý
podpredseda“ „parlamentu“ tzv. „Doneckej
ľudovej republiky“. Kandidoval v protiprávnych
tzv. „voľbách“ 2. novembra 2014 na post
„hlavy“ tzv. „Doneckej ľudovej republiky“.
Tieto voľby sú v rozpore s ukrajinským právom,
a preto sú protiprávne.

29.11.2014

Účasťou a vykonávaním tejto funkcie a tým, že
sa oficiálne zúčastnil na protiprávnych „voľbách“
ako kandidát, aktívne podporuje činnosti a poli
tiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrcho
vanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju
destabilizuje.

125.

126.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

Dátum narodenia:
23.2.1969

„Prvý podpredseda vlády“ a bývalý „generálny
prokurátor“ tzv. „Doneckej ľudovej republiky“.

(Равиль
Закариевич
Халиков)

Miesto narodenia:
Belozere,
Romodanovský rajón,
ZSSR

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

Dmitry Aleksan
drovich
SEMYONOV,

Dátum narodenia:
3.2.1963

„Podpredseda vlády pre financie“ tzv. „Luhan
skej ľudovej republiky“.

Miesto narodenia:
Moskva

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

Dmitrii Aleksan
drovich
SEMENOV

(Дмитрий Алекс
андрович
Семенов)

29.11.2014

29.11.2014
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127.

Oleg BUGROV

Identifikačné údaje

Dátum narodenia:
29.8.1969

Dátum
zaradenia na
zoznam

Odôvodnenie

Bývalý „minister obrany“
ľudovej republiky“.

tzv.

„Luhanskej

29.11.2014

(Олег Бугров)
Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne
podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizuje.
128.

Lesya LAPTEVA

Bývalá „ministerka školstva, vedy, kultúry
a náboženstva“ tzv. „Luhanskej ľudovej repu
bliky“.

29.11.2014

(Леся Лаптева)
Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne
podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizuje.
129.

Yevgeniy Eduar
dovich
MIKHAYLOV

(alias Yevhen
Eduardovych
Mychaylov)

Dátum narodenia:
17.3.1963

„Riaditeľ úradu pre vládne záležitosti“ tzv.
„Doneckej ľudovej republiky“.

Miesto narodenia:
Archangelsk

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

Rok narodenia: 1961

„Minister školstva“ tzv. „Doneckej ľudovej repu
bliky“.

29.11.2014

(Евгений Здуа
рдович
Михайлов)

▼M13
130.

Ihor Vladymyro
vych KOSTENOK

(alias Igor Vladi
mirovich
KOSTENOK)

29.11.2014

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

(Игорь Владими
рович Костенок)

▼M11
131.

Yevgeniy Vyache
slavovich ORLOV
(alias Yevhen
Vyacheslavovych
Orlov)

Евгений
Вячеславович
Орлов

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

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

29.11.2014
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Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum
zaradenia na
zoznam

▼M14
132.

Vladyslav Nyko
layevych
DEYNEGO alias
Vladislav Nyko
layevich
DEYNEGO

Dátum narodenia:
12.3.1964

„Podpredseda“ „Ľudovej rady“ tzv. „Luhanskej
ľudovej republiky“.

29.11.2014

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

(Владислав
Николаевич
Дейнего)
133.

Pavel DREMOV
alias Batya

Dátum narodenia:
22.11.1976

(Павел Леон
идович
ДРËМОВ),

Miesto narodenia:
Stachanov

Pavlo Leonidovych
DRYOMOV

Veliteľ „Prvého kozáckeho regimentu“, ozbro
jenej separatistickej skupiny zapojenej do bojov
na východe Ukrajiny.

16.2.2015

V tejto funkcii aktívne podporuje činnosti a poli
tiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrcho
vanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju
destabilizuje.

(Павло
Леонщович
Дрьомов)
134.

135.

136.

Alexey
MILCHAKOV
alias Fritz, Serbian

Dátum narodenia:
30.4.1991 alebo
30.1.1991

Veliteľ jednotky „Rusič“ (Rusich), ozbrojenej
separatistickej skupiny, ktorá sa zapojila do
bojov na východe Ukrajiny.

(Алексей
МИЛЬЧАКОВ)

Miesto narodenia:
Petrohrad

V tejto funkcii aktívne podporuje činnosti a poli
tiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrcho
vanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju
destabilizuje.

Arseny PAVLOV
alias Motorola

Dátum narodenia:
2.2.1983

Veliteľ „bataliónu Sparta“ (Sparta Battalion),
ozbrojenej separatistickej skupiny, ktorá sa zapo
jila do bojov na východe Ukrajiny.

ApcéHий
Сергеевич
ПÁВЛОВ (alias
Моторoла)

Miesto narodenia:
Uchta, Komijská
autonómna republika

Mikhail Sergee
vich TOLSTYKH
alias Givi

Dátum narodenia:
19.7.1980

(Михаил
Сергеевич
Толстых)

137.

Eduard Aleksan
drovich BASURIN
(Здуард Алекс
андрович
Басурин)

Miesto narodenia:
Ilovajsk

Dátum narodenia:
27.6.1966 alebo
21.6.1966
Miesto narodenia:
Doneck

16.2.2015

16.2.2015

V tejto funkcii aktívne podporuje činnosti a poli
tiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrcho
vanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju
destabilizuje.
Veliteľ „bataliónu Somali“, ozbrojenej separatis
tickej skupiny zapojenej do bojov na východe
Ukrajiny.

16.2.2015

V tejto funkcii aktívne podporuje činnosti a poli
tiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrcho
vanosť a nezávislosť Ukrajiny, a ďalej ju
destabilizuje.
Tzv. „zástupca veliteľa“ na ministerstve obrany
tzv. „Doneckej ľudovej republiky“.
Prevzatím a vykonávaním tejto funkcie aktívne
podporuje činnosti a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny, a ďalej ju destabilizuje.

16.2.2015
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138.

Alexandr SHUBIN
Александр
Васильевич
ШУБИН

139.

Sergey Anatolie
vich LITVIN

Identifikačné údaje

Dátum narodenia:
20.5.1972 alebo
30.5.1972

Odôvodnenie

Tzv. „minister spravodlivosti“ nezákonnejj tzv.
„Luhanskej ľudovej republiky“.

Miesto narodenia:
Luhansk

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

Dátum narodenia:
2.7.1973

Tzv. „podpredseda Rady ministrov“ tzv. „Luhan
skej ľudovej republiky“.

(Сергей
Анатольевич
Литвин)

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

Sergey IGNATOV

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

Dátum
zaradenia na
zoznam

16.2.2015

16.2.2015

▼M12

140.

Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ

16.2.2015

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

▼M14

141.

142.

143.

Ekaterina FILIP
POVA

Dátum narodenia:
20.11.1988

Tzv. „ministerka spravodlivosti“ tzv. „Doneckej
ľudovej republiky“.

Екатерина Влад
имировна
ФИЛИППОВА

Miesto narodenia:
Krasnoarmejsk

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

Aleksandr TIMO
FEEV

Dátum narodenia:
27.1.1974

Tzv. „minister pre rozpočet“ tzv. „Doneckej
ľudovej republiky“.

Александр
ТИМОФЕЕВ

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

Evgeny Vladimiro Dátum narodenia:
vich MANUILOV 5.1.1967

Tzv. „minister pre rozpočet“ tzv. „Luhanskej
ľudovej republiky“.

(Евгений Влад
имирович
Мануйлов)

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

16.2.2015

16.2.2015

16.2.2015
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144.

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Viktor
YATSENKO

Dátum narodenia:
22.4.1985

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

(Виктор
ЯЦЕНКО)

Miesto narodenia:
Cherson

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

Dátum
zaradenia na
zoznam

16.2.2015

▼M12

145.

Olga BESEDINA

Tzv. „ministerka pre hospodársky rozvoj
a obchod“ tzv. „Luhanskej ľudovej republiky“.

Ольга Игорева
БЕСЕДИНА

16.2.2015

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

▼M14

146.

Zaur ISMAILOV
(Заур Исмаилов
Рауфович)

Dátum narodenia:
25.7.1978 (alebo
23.3.1975)
Miesto narodenia:
Krasny luč,
Vorošilovgrad,
Luhansk

147.

148.

Anatoly Ivanovich
ANTONOV

Dátum narodenia:
15.5.1955

(Анатолий
Иванович
Антонов)

Miesto narodenia:
Omsk

Arkady Viktoro
vich BAKHIN

Dátum narodenia:
8.5.1956

(Аркадий Викто
рович Бахин)

Miesto narodenia:
Kaunas, Litva

Tzv. „generálny prokurátor“ tzv. „Luhanskej
ľudovej republiky“.

16.2.2015

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

Námestník ministra obrany, ktorý sa v tejto
funkcii podieľal na podpore nasadenia ruských
jednotiek na Ukrajine.

16.2.2015

Podľa súčasného ruského ministerstva obrany sa
z tejto funkcie podieľa na formovaní a vykoná
vaní politiky ruskej vlády. Tieto politiky ohro
zujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávis
losť Ukrajiny.

Prvý námestník ministra obrany, ktorý sa v tejto
funkcii podieľal na podpore nasadenia ruských
jednotiek na Ukrajine.
Podľa súčasného ruského ministerstva obrany sa
z tejto funkcie podieľa na formovaní a vykoná
vaní politiky ruskej vlády. Tieto politiky ohro
zujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávis
losť Ukrajiny.

16.2.2015
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149.

Andrei Valerye
vich KARTA
POLOV
(Андрей Вале
рьевич Картa
пoлoв)

150.

Iosif (Joseph)
Davydovich
KOBZON
(Иосиф
Дaвьιдoвич
Кобзон)

Identifikačné údaje

Dátum narodenia:
9.11.1963
Miesto narodenia:
NDR (DDR)

Odôvodnenie

Riaditeľ oddelenia pre hlavné operácie a zástupca
šéfa generálneho štábu Ozbrojených síl Ruskej
federácie. V oboch funkciách sa aktívne podieľa
na formovaní a vykonávaní vojenskej kampane
ruských síl na Ukrajine.

Dátum
zaradenia na
zoznam

16.2.2015

Podľa deklarovaných činností generálneho štábu
vykonáva operačnú kontrolu nad ozbrojenými
silami, aktívne sa podieľa na formovaní a vyko
návaní politiky ruskej vlády, ktorá je hrozbou
pre územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávis
losť Ukrajiny.
Dátum narodenia:
11.9.1937
Miesto narodenia:
Časov Jar, Ukrajina

Poslanec Štátnej dumy.

16.2.2015

Navštívil takzvanú Doneckú ľudovú republiku
a počas svojej návštevy predniesol vyhlásenia,
ktorými podporil separatistov. Bol tiež vymeno
vaný za honorárneho konzula tzv. „Doneckej
ľudovej republiky“ v Ruskej federácii.
20. marca 2014 hlasoval za návrh federálneho
ústavného zákona „o prijatí Krymskej republiky
do Ruskej federácie a vytvorení nových federál
nych celkov v rámci Ruskej federácie – Krym
skej republiky a mesta s federálnym štatútom
Sevastopol“.

151.

Valery Fedorovich
RASHKIN

Dátum narodenia:
14.3.1955

Prvý podpredseda Výboru pre etnické otázky
Štátnej dumy.

(Валерий Фëдo
рoвич Рашкин)

Miesto narodenia:
Žilino, Kaliningradská
oblasť

Zakladateľ občianskeho hnutia „Krasnaja
Moskva – front vlasteneckej pomoci Červená
Moskva“, ktoré organizovalo verejné demon
štrácie na podporu separatistov a tým podporilo
politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť,
zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. 20. marca
2014 hlasoval za návrh federálneho ústavného
zákona „o prijatí Krymskej republiky do Ruskej
federácie a vytvorení nových federálnych celkov
v rámci Ruskej federácie – Krymskej republiky
a mesta s federálnym štatútom Sevastopol“.

16.2.2015

▼M3
▼C1
Subjekty

▼B
Meno

Informácie o
totožnosti

Odôvodnenie

Dátum
zaradenia na
zoznam

▼M4
1.

PJSC Chernomor
neftegaz
alias Chornomor
naftogaz

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

„Krymský parlament“ prijal 17. marca 2014
uznesenie o vyvlastnení majetku podniku
Chernomorneftegaz v mene „Krymskej repu
bliky“. Podnik tak prakticky skonfiškovali
krymské „orgány“.

12.5.2014
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2.

Feodosia alias
Feodossyskoje
Predprijatije po
obespetscheniju
nefteproduktami

98107, Krym, Feodo
siya, Geologicheskaya
ul. 2
Spoločnosť poskytu
júca služby prekládky
surovej ropy a ropných
produktov

Odôvodnenie

Dátum
zaradenia na
zoznam

„Krymský parlament“ prijal 17. marca 2014
uznesenie o vyvlastnení majetku podniku
Feodosia v mene „Krymskej republiky“.
Podnik tak prakticky skonfiškovali krymské
„orgány“.

12.5.2014

Tzv. Luhanská ľudová republika vznikla
27. apríla 2014.

25.7.2014

▼M7

3.

Tzv. Luhanská
ľudová republika
„Луганская
народная респу
блика“

Oficiálna stránka:
http://lugansk-online.
info

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

Zodpovedná za zorganizovanie nezákonného
referenda 11. mája 2014. Vyhlásenie nezávi
slosti 12. mája 2014.
22. mája 2014 tzv. Donecká ľudová republika
a Luhanská ľudová republika vytvorili tzv.
Federálny štát Novorusko.
Je to v rozpore s ukrajinskou ústavou, a tým aj
s medzinárodným právom, čím sa narúša
územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny.
Zapája sa tiež do verbovania do separati
sktickej „Juhovýchodnej armády“ a do iných
nezákonných separatistických ozbrojených
skupín, čím narúša stabilitu alebo bezpečnosť
Ukrajiny.

4.

Tzv. Donecká
ľudová republika
„Донецкая
народная респу
блика“
„Donétskaya naród
naya respúblika“

Oficiálne informácie
vrátane Ústavy
Doneckej ľudovej
republiky a zloženia
Najvyššej rady
http://dnr-news.com/
Sociálne médiá:
https://twitter.com/
dnrpress
http://vk.com/dnrnews

Tzv. Donecká ľudová republika bola vyhlá
sená 7. apríla 2014.

25.7.2014

Zodpovedná za zorganizovanie nezákonného
referenda 11. mája 2014. Vyhlásenie nezávi
slosti 12. mája 2014.
24. mája 2014 tzv. Donecká ľudová republika
a Luhanská ľudová republika podpísali
dohodu o vytvorení tzv. Federálneho štátu
Novorusko.
Je to v rozpore s ukrajinskou ústavou, a tým aj
s medzinárodným právom, čím sa narúša
územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny.
Zapája sa tiež do verbovania do nezákonných
separatistických ozbrojených skupín, čím
ohrozuje stabilitu alebo bezpečnosť Ukrajiny.

5.

Tzv. Federálny štát
Novorusko

Oficiálne tlačové
správy:

„Федеративное
государство Ново
россия“

http://novorossia.su/

„Federativnoye
Gosudarstvo Novo
rossiya“

official

24. mája 2014 tzv. Donecká ľudová republika
a Luhanská ľudová republika podpísali
dohodu o vytvorení neuznaného tzv. Federál
neho štátu Novorusko.
Je to v rozpore s ukrajinskou ústavou, a tým aj
s medzinárodným právom, čím sa ohrozuje
územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny.

25.7.2014
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6.

Medzinárodný zväz
verejných združení
„Veľké donské
vojsko“

Oficiálna stránka:

Международный
Союз Обществ
енных Объедин
ений

Telefónne číslo:

„Всевеликое
Войско Донское“

Kozácka národná
garda

http://vvd2003.narod.
ru/
+7-8-908-178-65-57
Sociálne médiá:

http://vk.com/kazak_

Odôvodnenie

„Veľké donské vojsko“ zriadilo Kozácku
národnú gardu zodpovednú za boj proti ukra
jinským vládnym silám na východe Ukrajiny,
čím narúša územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny a ohrozuje stabilitu
alebo bezpečnosť Ukrajiny.

Dátum
zaradenia na
zoznam

25.7.2014

Spolupracuje s Nikolajom KOZICINOM,
ktorýje veliteľom kozáckych síl a je zodpo
vedný za velenie separatistom na východe
Ukrajiny, ktorí bojujú proti ukrajinským
vládym silám.

nac_guard
Adresa: 346465 Russia
Rostov Region.
October (C) District.
St Zaplavskaya. Str
Shosseynaya 1

7.

„Sobol“

Oficiálna stránka:

„СОБОЛЬ“

http://soboli.net
Sociálne médiá:
http://vk.com/
sobolipress
Telefónne číslo:
(0652) 60-23-93.

Radikálna polovojenská organizácia zodpo
vedná za otvorené podporovanie použitia sily
na ukončenie kontroly Ukrajiny na Kryme,
čím narúša územnú celistvosť, zvrchovanosť
a nezávislosť Ukrajiny.

25.7.2014

Zodpovedná za výcvik separatistov na boj
proti ukrajinským vládnym silám na východe
Ukrajiny, čím ohrozuje stabilitu alebo bezpeč
nosť Ukrajiny.

E-mail:
SoboliPress@gmail.
com
Adresa: Crimea,
Simferopol, str. Kiev,
4 (area bus station
„Central“).

8.

Tzv. Luhanská
garda
„Луганская
гвардия“

9.

Tzv. Juhovýchodná
armáda
„Армии ЮгоВостока“

Sociálne médiá:
https://vk.com/luguard
http://vk.com/
club68692201

Verbovanie:
http://lugansk-online.
info/statements
Sociálne médiá:
http://vk.com/
lugansksbu

Luhanská domobrana zodpovedná za výcvik
separatistov na boj proti ukrajinským vládnym
silám na východe Ukrajiny, čím ohrozuje
stabilitu alebo bezpečnosť Ukrajiny.

25.7.2014

Spolupracuje s Germanom PROPOKIVOM,
aktívnym vodcom, ktorý je zodpovedný za
účasť na obsadení budovy luhanskej regio
nálnej kancelárie Ukrajinskej bezpečnostnej
služby a ktorý z obsadenej budovy nahral
video odkaz prezidentovi Putinovi a Rusku.

Nezákonná separatistická ozbrojená skupina,
ktorá sa považuje za jednu z najdôležitejších
na východe Ukrajiny.
Zodpovedná za obsadenie budovy Bezpeč
nostnej služby v Luhanskej oblasti. Dôstojník
vo výslužbe.
Spolupracuje s Valerijom BOLOTOVOM,
ktorý je jedným z vodcov skupiny.
Spolupracuje s Vasylom NIKITINOM zodpo
vedným za separatistické „vládne“ aktivity tzv.
vlády Luhanskej ľudovej republiky.

25.7.2014
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10.

Tzv. „Donbaská
ľudová milícia“

Informácie o
totožnosti

Sociálne médiá:
http://vk.com/

„Нарóдное
ополчéние
Донбáсса“

Odôvodnenie

Nezákonná separatistická ozbrojená skupina
zodpovedná za boj proti ukrajinským vládnym
silám na východe Ukrajiny, čím ohrozuje
stabilitu alebo bezpečnosť Ukrajiny.

Dátum
zaradenia na
zoznam

25.7.2014

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

Táto ozbrojená skupina okrem iného získala
začiatkom apríla 2014 kontrolu nad niekoľ
kými vládnymi budovami na východe Ukra
jiny, čím narušila územnú celistvosť, zvrcho
vanosť a nezávislosť Ukrajiny.

+38-067-145-14-99;
Jej bývalý vodca Pavel
+38-094-912-96-60;
+38-062-213-26-60
E-mail:

Gubarev je zodpovedný za obsadenie budovy
regionálnej vlády v Donecku zo strany proru
ských síl; sám sa vyhlásil za „ľudového guber
nátora“.

voenkom.dnr@mail.ru
mobilisation@
novorossia.co
Dobrovoľní telefonisti
v Rusku:
+7 (926) 428-99-51
+7 (967) 171-27-09
alebo e-mail:
novoross24@mail.ru
Adresa: Donetsk.
Prospect Zasyadko.13

11.

„Batalión Východ“

Sociálne médiá:

„батальоны
Восток“

http://vk.com/
patriotic_forces_of_
donbas

Nezákonná separatistická ozbrojená skupina,
ktorá sa považuje za jednu z najdôležitejších
na východe Ukrajiny.

25.7.2014

Zodpovedná za boj proti ukrajinským vládnym
silám na východe Ukrajiny, čím ohrozuje
stabilitu alebo bezpečnosť Ukrajiny.
Pokúsila sa o obsadenie doneckého letiska.

12.

Štátny trajektový
podnik „Kerčská
preprava“
Государственная
судоходная
компания
„Керченская
паромная
переправа“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Kerchenskaya
paromnaya pere
prava

16 Tselibernaya Street,
98307 Kerch
(Автономная Респу
блика Крым, г.
Керчь, ул.
Целимберная, 16)
Kód: 14333981

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo
v rozpore s ukrajinským právom. „Krymský
parlament“ prijal 17. 3. 2014 uznesenie
č. 1757-6/14 o znárodnení niektorých spoloč
ností pratriacich urkajinským ministerstvám
infraštruktúry alebo poľnohospodárstva a Prezí
dium Krymského parlamentu prijalo 24. 3.
2014 rozhodnutie č. 1802-6/14 o štátnom
trajektovom podniku „Kerčská preprava“,
ktorým vyhlásilo vyvlastnenie majetku štát
neho trajektového podniku „Kerčská preprava“
v mene „Krymskej republiky“. Krymské
„orgány“ teda de facto podnik skonfiškovali.

25.7.2014
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13.

Štátny podnik
„Komerčný
námorný prístav
Sevastopol“
Государственное
предприятие
„Севастопольский
морской торговый
порт“

Informácie o
totožnosti

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

Gosudarstvenoye
predpriyatiye

Odôvodnenie

Dátum
zaradenia na
zoznam

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo
v rozpore s ukrajinským právom. „Krymský
parlament“ prijal 17. 3. 2014 uznesenie
č. 1757-6/14 o znárodnení niektorých spoloč
ností pratriacich urkajinským ministerstvám
infraštruktúry
alebo
poľnohospodárstva,
ktorým vyhlásil vyvlastnenie majetku štátneho
podniku „Komerčný námorný prístav Sevas
topol“ v mene „Krymskej republiky“.
Krymské „orgány“ teda de facto podnik skon
fiškovali. Z hľadiska objemu obchodu ide
o najväčší komerčný námorný prístav na
Kryme.

25.7.2014

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo
v rozpore s ukrajinským právom „Krymský
parlament“ prijal 17. 3. 2014 uznesenie
č. 1757-6/14 o znárodnení niektorých spoloč
ností pratriacich urkajinským ministerstvám
infraštruktúry alebo poľnohospodárstva a 26. 3.
2014 rezolúciu č. 1865-6/14 o štátnom
podniku „Krymské námorné prístavy“ („О
Государственном предприятии ‚Крымские
морские порты‘), ktorou vyhlásil vyvlast
nenie majetku štátneho podniku ‚Komerčný
námorný prístav Kerč‘ v mene ‚Krymskej
republiky‘“. Krymské „orgány“ teda de facto
podnik skonfiškovali. Z hľadiska objemu
obchodu ide o druhý najväčší komerčný
námorný prístav na Kryme.

25.7.2014

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo
v rozpore s ukrajinským právom. Prezídium
Krymského parlamentu prijalo 24. 3. 2014
rozhodnutie č. 1794-6/14 o štátnom podniku
„Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Universal-Avia“
(„О
Государственном
предприятии ‚Универсал-Авиа‘), ktorým
vyhlásilo vyvlastnenie majetku štátneho
podniku ‚Universal-Avia‘ v mene ‚Krymskej
republiky‘“. Krymské „orgány“ teda de facto
podnik skonfiškovali.

25.7.2014

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo
v rozpore s ukrajinským právom. Prezídium
Krymského parlamentu prijalo 21. marca
rozhodnutie č. 1767-6/14 o otázke vytvorenia
Združenia sanatórií a stredísk, ktorým vyhlá
silo vyvlastnenie majetku strediska „Nižňaja
Oreanda“ v mene „Krymskej republiky“.
Krymské „orgány“ teda de facto stredisko
skonfiškovali.

25.7.2014

Sevastopolski
morskoy torgovy
port

14.

Štátny podnik
„Komerčný
námorný prístav
Kerč“
Государственное
предприятие
„Керченский
морской торговый
порт“

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

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Kerchenski morskoy
torgovy port

15.

Štátny podnik
„Universal -Avia“

5, Aeroflotskaya street,
95024 Simferopol

Государственном
предприятии
„Универсал-Авиа“

(Аэрофлотская
улица, 5, Симферо
поль г.)

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Universal-Avia“

16.

Stredisko „Nižňaja
Oreanda“
Санаторий
„Нижняя Ореанда“

Resort „Nizhnyaya
Oreanda“, 08655,
Yalta, Oreanda
(08655, г.Ялта, пгт.
Ореанда, Санаторий
„Нижняя Ореанда“)
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17.

Krymský podnik
„Azovský destilačný
závod“

Крымское респу
бликанское
предприятие
„Азовский лике
роводочный
Завод“

Informácie o
totožnosti

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

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

Kód: 01271681

Odôvodnenie

Dátum
zaradenia na
zoznam

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo
v rozpore s ukrajinským právom. Prezídium
Krymského parlamentu prijalo 9. apríla
rozhodnutie č. 1991-6/14 o zmene uznesenia
Štátnej rady Krymskej republiky č. 1836-6/14
z 26. marca 2014 o znárodnení majetku
podnikov, inštitúcií a organizácií agropriemy
selného komplexu, ktorý sa nachádza na
území Krymskej republiky, ktorým vyhlásilo
vyvlastnenie majetku podniku „Azovsky like
rovodočny zavod“ v mene „Krymskej repu
bliky“. Krymské „orgány“ teda de facto
podnik skonfiškovali.

25.7.2014

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo
v rozpore s ukrajinským právom. Prezídium
Krymského parlamentu prijalo 9. apríla
rozhodnutie č. 1991-6/14 o zmene uznesenia
Štátnej rady Krymskej republiky č. 1836-6/14
z 26. marca 2014 o znárodnení majetku
podnikov, inštitúcií a organizácií agropriemy
selného komplexu, ktorý sa nachádza na
území Krymskej republiky, ktorým vyhlásilo
vyvlastnenie majetku štátneho koncernu
„Národné združenie výrobcov ‚Massandra‘
v mene ‚Krymskej republiky‘“. Krymské
„orgány“ teda de facto koncern skonfiškovali.

25.7.2014

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo
v rozpore s ukrajinským právom. Prezídium
Krymského parlamentu prijalo 9. apríla
rozhodnutie č. 1991-6/14 o zmene uznesenia
Štátnej rady Krymskej republiky č. 1836-6/14
z 26. marca 2014 o znárodnení majetku
podnikov, inštitúcií a organizácií agropriemy
selného komplexu, ktorý sa nachádza na
území Krymskej republiky, ktorým vyhlásilo
vyvlastnenie majetku štátneho podniku „Gosu
darstvenoye
predpriyatiye
‚Agrofirma
Magarač‘ nacionalnogo instituta vinograda
i vina ‚Magarač‘ v mene ‚Krymskej repu
bliky‘“. Krymské „orgány“ teda de facto
podnik skonfiškovali.

25.7.2014

Azovsky likerovo
dochny zavod

18.

Štátny koncern
„Národné združenie
výrobcov
‚Massandra‘“

Национальное
производственноаграрное объедин
ение „Массандра“

6, str. Mira,
Massandra 98600 city
of Yalta

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

Kód: 00411890
Nacionalnoye proiz
vodstvenno agrar
noye obyedinenye
Massandra

19.

„Štátny podnik
‚Magarač‘ národ
ného ústavu pre
vinohradníctvo
a víno“

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

(98433, Автономная
Республика Крым,
Бахчисарайский
Государственное
предприятие Агро район, с. Вилино, ул.
Чапаева, д. 9)
фирма „Магарач“
Национального
института виног
рада и вина
Kód: 31332064
„Магарач“

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

2014D0145 — SK — 16.09.2015 — 006.002 — 40
▼M7
Informácie o
totožnosti

Meno

20.

Štátny podnik
„Závod šumivého
vína 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)
Kód: 00412665

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Zavod shampan
skykh vin Novy
Svet“

Odôvodnenie

Dátum
zaradenia na
zoznam

Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo
v rozpore s ukrajinským právom. Prezídium
Krymského parlamentu prijalo 9. apríla
rozhodnutie č. 1991-6/14 o zmene uznesenia
Štátnej rady Krymskej republiky č. 1836-6/14
z 26. marca 2014 o znárodnení majetku
podnikov, inštitúcií a organizácií agropriemy
selného komplexu, ktorý sa nachádza na
území Krymskej republiky, ktorým vyhlásilo
vyvlastnenie majetku štátneho podniku „Zavod
šampanskych vin Novy Svet“ v mene „Krym
skej republiky“. Krymské „orgány“ teda de
facto podnik skonfiškovali.

25.7.2014

Almaz-Antey je ruská štátom vlastnená
spoločnosť. Vyrába protilietadlové zbrane
vrátane rakiet zem – vzduch, ktoré dodáva
ruskej armáde. Ruské orgány poskytujú
ťažké zbrane separatistom na východe Ukra
jiny, čím prispievajú k destabilizácii Ukrajiny.
Separatisti tieto zbrane používajú aj na zostre
lenie lietadiel. Ako štátom vlastnená spoloč
nosť Almaz-Antey teda prispieva k destabili
zácii Ukrajiny.

30.7.2014

Dobrolet je dcérska spoločnosť ruskej štátom
vlastnenej leteckej spoločnosti. Od proti
právnej anexie Krymu Dobrolet doteraz ako
jediný prevádzkuje lety medzi Moskvou
a Simferopolom. Tým uľahčuje integráciu
protiprávne anektovanej Krymskej autonómnej
republiky do Ruskej federácie a narúša
územnú celistvosť, zvrchovanosť a jednotu
Ukrajiny.

30.7.2014

Po protiprávnej anexii Krymu prešla Ruská
národná komerčná banka (RNKB) do úplného
vlastníctva tzv. Krymskej republiky. Stala sa
hlavným aktérom na trhu, hoci pred anexiou
na Kryme nepôsobila. Kúpou a preberaním
pobočiek bánk, ktoré sa z Krymu sťahujú,
RNKB materiálne a finančne podporila
konanie ruskej vlády na integráciu Krymu do
Ruskej federácie, čím sa narušila územná
celistvosť Ukrajiny.

30.7.2014

▼M8

21.

22.

JOINT-STOCK
COMPANY
CONCERN
ALMAZ-ANTEY
(alias
ALMAZ-ANTEY
CORP; alias
ALMAZ-ANTEY
DEFENSE
CORPORATION;
alias
ALMAZ-ANTEY
JSC)

41 ul.Verejskaja,
Moskva 121471,
Rusko;

DOBROLET (alias
DOBROLYOT)

Kód leteckej spoloč
nosti QD

Добролет/Добролёт

Medzinárodná cesta,
Dom 31, budova 1,
141411 Moskva

webová stránka:
almaz-antey.ru;
emailová adresa:
antey@almaz-antey.
ru

141411, Москва г,
Международное ш,
дом 31, строение 1
webová stránka:
www.dobrolet.com

23.

RUSSIAN
NATIONAL
COMMERCIAL
BANK (Ruská
národná komerčná
banka)

Licencia Ruskej
centrálnej banky
č. 1354
Ruská federácia, 127
030 Moskva, ul.
Krasnoproletarskaja
9/5.
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Informácie o
totožnosti

Odôvodnenie

Dátum
zaradenia na
zoznam

▼M11

24.

Donecká republika
(verejná organi
zácia)
Донецкая респу
блика

25.

Mier Luhanskému
regiónu (v ruštine:
Mir Luganščine)
Мир Луганщине

Verejná „organizácia“, ktorá postavila kandi
dátov do tzv. „volieb“ 2. novembra 2014
v tzv. „Doneckej ľudovej republike“. Tieto
voľby sú v rozpore s ukrajinským právom,
a preto sú protiprávne.

29.11.2014

Oficiálnou
účasťou
na
protiprávnych
„voľbách“ táto organizácia aktívne podporo
vala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukra
jiny a ďalej ju destabilizujú. Na jej čele stojí
Alexander ZAKHARCHENKO a jej zaklada
teľom je Andriy PURGIN.

Verejná „organizácia“, ktorá postavila kandi
dátov do tzv. „volieb“ 2. novembra 2014
v tzv. „Luhanskej ľudovej republike“. Tieto
voľby sú v rozpore s ukrajinským právom,
a preto sú protiprávne.

29.11.2014

Oficiálnou
účasťou
na
protiprávnych
„voľbách“ táto organizácia aktívne podporo
vala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukra
jiny a ďalej ju destabilizujú. Na jej čele stojí
Igor PLOTNITSKY.

26.

27.

Slobodný Donbas
(alias „Free
Donbas“,
„Svobodnyj
Donbass“)

Verejná „organizácia“, ktorá postavila kandi
dátov do tzv. „volieb“ 2. novembra 2014
v tzv. „Doneckej ľudovej republike“. Tieto
voľby sú v rozpore s ukrajinským právom,
a preto sú protiprávne.

Свободный
Донбасс

Oficiálnou
účasťou
na
protiprávnych
„voľbách“ táto organizácia aktívne podporo
vala činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukra
jiny a ďalej ju destabilizujú.

Národný zväz
(Narodnyj sajuz)

Verejná „organizácia“, ktorá postavila kandi
dátov do tzv. „volieb“ 2. novembra 2014
v tzv. „Luhanskej ľudovej republike“. Tieto
voľby sú v rozpore s ukrajinským právom,
a preto sú protiprávne.

Народный союз

Oficiálnou
účasťou
na
protiprávnych
„voľbách“ tento zväz aktívne podporoval
činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukra
jiny a ďalej ju destabilizujú.

29.11.2014

29.11.2014
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28.

Luhanský hospo
dársky zväz
(Luganskij ekono
mičeskij sajuz)

Informácie o
totožnosti

Odôvodnenie

„Sociálna organizácia“, ktorá postavila kandi
dátov do protiprávnych tzv. „volieb“
2. novembra 2014 v tzv. „Luhanskej ľudovej
republike“. Nominovala kandidáta Olega
AKIMOVA na post „hlavy“ tzv. „Luhanskej
ľudovej republiky“. Tieto „voľby“ sú v rozpore
s ukrajinským právom, a preto sú protiprávne.

Dátum
zaradenia na
zoznam

29.11.2014

Oficiálnou
účasťou
na
protiprávnych
„voľbách“ tento zväz aktívne podporoval
činnosti a politiky, ktoré narúšajú územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukra
jiny a ďalej ju destabilizujú.

▼M12

29.

Kozácka národná
garda
Казачья Национ
альная Гвардия

Ozbrojená separatistická skupina, ktorá
aktívne podporuje činnosti narúšajúce územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukra
jiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

Keďže jej velí Nikolay KOZITSYN, je
v spojení s touto osobou zaradenou na
zoznam.

30.

Batalión Sparta
Батальон „Спарта“

Ozbrojená separatistická skupina, ktorá
aktívne podporuje činnosti narúšajúce územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukra
jiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

Keďže jej velí Arseny PAVLOV, je v spojení
s touto osobou zaradenou na zoznam.

31.

Batalión Somali
Батальон „Сомали“

Ozbrojená separatistická skupina, ktorá
aktívne podporuje činnosti narúšajúce územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukra
jiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

Keďže jej velí Mikhail TOLSTYKH alias
Givi, je v spojení s touto osobou zaradenou
na zoznam.

32.

Batalión Zarya
Батальон „Заря“

Ozbrojená separatistická skupina, ktorá
aktívne podporuje činnosti narúšajúce územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukra
jiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

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

16.2.2015

▼M14

33.

Prizrak brigade
(„Бригада
’Призрак“)
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34.

35.

Batalión Oplot

Sociálne médiá:

Батальон „Оплот“

http://vk.com/
oplot_info

Batalión Kalmius
Батальон
„Кальмиус“

36.

Batalión Smrť
Батальон „Смерть“

37.

Informácie o
totožnosti

Verejné hnutie
„NOVOROS
SIYA“(NOVORA
SIJA – NOVO
RUSKO)
Движение Ново
россия

Odôvodnenie

Dátum
zaradenia na
zoznam

Ozbrojená separatistická skupina, ktorá
aktívne podporuje činnosti narúšajúce územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukra
jiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

Ozbrojená separatistická skupina, ktorá
aktívne podporuje činnosti narúšajúce územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukra
jiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

Ozbrojená separatistická skupina, ktorá
aktívne podporuje činnosti narúšajúce územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukra
jiny a ďalej ju destabilizujú.

16.2.2015

Verejné hnutie „Novorasija“/„Novorusko“
bolo založené v novembri 2014 v Rusku
a na jeho čele je ruský dôstojník Igor Strelkov
[identifikovaný ako zamestnanec hlavného
spravodajského riaditeľstva generálneho štábu
ozbrojených síl Ruskej federácie (GRU)].

16.2.2015

Medzi jeho deklarované ciele patrí poskytovať
všetky druhy účinnej pomoci pre Novorusko,
a to aj pomocou pre bojovú činnosť milícií vo
východnej Ukrajine, čím podporuje činnosti,
ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchova
nosť a nezávislosť Ukrajiny.
Spojené s osobou uvedenou na zozname za
narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny.

