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▼B
RÅDETS AFGØRELSE 2014/145/FUSP
af 17. marts 2014
om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer
eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig
artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 6. marts 2014 fordømte EU-medlemsstaternes stats- og rege
ringschefer på det kraftigste Den Russiske Føderations uprovoke
rede krænkelse af Ukraines suverænitet og territoriale integritet
og opfordrede Den Russiske Føderation til øjeblikkeligt at trække
sine væbnede styrker tilbage til de områder, hvor de er permanent
stationeret, i overensstemmelse med de relevante aftaler. De
opfordrede Den Russiske Føderation til øjeblikkeligt at give inter
nationale observatører adgang. Stats- og regeringscheferne mente,
at parlamentets afgørelse i Den Autonome Republik Krim om at
afholde en folkeafstemning om områdets fremtidige status er i
strid med den ukrainske forfatning og derfor ulovlig.

(2)

Stats- og regeringscheferne besluttede at træffe foranstaltninger,
herunder dem, som Rådet lagde op til den 3. marts 2014, bl.a. at
suspendere de bilaterale forhandlinger med Den Russiske Føde
ration om visumspørgsmål og forhandlingerne med Den Russiske
Føderation om en ny aftale, der ville skulle erstatte den nuvæ
rende partnerskabs- og samarbejdsaftalen.

(3)

Stats- og regeringscheferne understregede, at løsningen på krisen
bør findes gennem forhandlinger mellem Ukraines og Den
Russiske Føderations regeringer, herunder gennem potentielle
multilaterale mekanismer, og at Unionen, hvis der ikke foreligger
resultater inden for en begrænset tidsfrist, vil træffe yderligere
foranstaltninger, såsom rejseforbud, indefrysning af aktiver og
annullering af topmødet mellem EU og Rusland.

(4)

Under de nuværende omstændigheder bør der indføres rejse
restriktioner og indefryses aktiver for personer, der er ansvarlige
for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale inte
gritet, suverænitet og uafhængighed, herunder tiltag vedrørende
enhver del af områdets fremtidige status i strid med den ukrainske
forfatning, og personer, enheder eller organer med tilknytning til
dem.

(5)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at
iværksætte visse foranstaltninger —
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▼B
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
▼M9
1.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at
hindre indrejse i eller transit gennem deres område for:
a) fysiske personer, som er ansvarlige for, aktivt støtter eller gennem
fører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten
eller sikkerheden i Ukraine, eller som hindrer internationale organi
sationers arbejde i Ukraine, og fysiske personer med tilknytning til
dem
b) fysiske personer, som materielt eller finansielt aktivt støtter eller
drager fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for
annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine,
eller
c) fysiske personer, som foretager transaktioner med separatistgrup
perne i Donbassregionen i Ukraine,
jf. bilaget.
▼B
2.
Stk. 1 forpligter dog ikke en medlemsstat til at nægte sine egne
statsborgere indrejse på medlemsstatens eget område.
3.
Stk. 1 gælder med forbehold af tilfælde, hvor en medlemsstat er
bundet af en folkeretlig forpligtelse, dvs.:
a) som værtsland for en international mellemstatslig organisation
b) som værtsland for en international konference, som er indkaldt af De
Forenede Nationer eller afholdes i regi heraf
c) i henhold til en multilateral aftale, hvorved der tilkendes privilegier
og immuniteter, eller
d) i henhold til Lateranforliget fra 1929 mellem Pavestolen (Vatikan
staten) og Italien.
4.
Stk. 3 anses ligeledes for at gælde i tilfælde, hvor en medlemsstat
er værtsland for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i
Europa (OSCE).
5.
Rådet underrettes behørigt, hver gang en medlemsstat indrømmer
en fritagelse i henhold til stk. 3 eller 4.
6.
Medlemsstaterne kan indrømme fritagelser fra foranstaltningerne i
stk. 1, hvis rejsen er berettiget af tvingende humanitære hensyn eller af
hensyn til muligheden for at kunne deltage i mellemstatslige møder og
møder, som Unionen tager initiativ til eller er vært for, eller møder, hvor
en medlemsstat, der varetager formandskabet for OSCE, er vært, og
hvor der føres en politisk dialog, som direkte fremmer de politiske
mål med de restriktive foranstaltninger, herunder støtte til Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.
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▼B
7.
En medlemsstat, der ønsker at indrømme fritagelser, jf. stk. 6,
giver Rådet skriftlig meddelelse herom. Fritagelsen anses for at være
indrømmet, medmindre et eller flere rådsmedlemmer skriftligt gør indsi
gelse inden for to arbejdsdage efter at have modtaget meddelelsen om
den foreslåede fritagelse. Hvis et eller flere af rådsmedlemmerne gør
indsigelse, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at indrømme den
foreslåede fritagelse.
8.
Hvis en medlemsstat i medfør af stk. 3, 4, 6 og 7 tillader indrejse i
eller transit gennem sit område for de personer, der er opført på listen i
bilaget, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til hvilket den er
udstedt, og den berørte person.

Artikel 2
▼M9
1.
Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller
ejes, besiddes eller kontrolleres af:
a) fysiske personer, som er ansvarlige for, aktivt støtter eller gennem
fører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten
eller sikkerheden i Ukraine, eller som hindrer internationale organi
sationers arbejde i Ukraine, og fysiske eller juridiske personer,
enheder eller organer med tilknytning til dem
b) juridiske personer, enheder eller organer, som materielt eller
finansielt støtter tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territo
riale integritet, suverænitet og uafhængighed
c) juridiske personer, enheder eller organer på Krim eller i Sevastopol,
hvis ejerskab i strid med ukrainsk ret er blevet overført, eller juri
diske personer, enheder eller organer, der har draget fordel af en
sådan overførsel
d) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som materielt
eller finansielt aktivt støtter eller drager fordel af russiske beslut
ningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller desta
biliseringen af det østlige Ukraine, eller
e) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som foretager
transaktioner med separatistgrupperne i Donbassregionen i Ukraine,
jf. bilaget, indefryses.
▼B
2.
Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken
direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for
de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført
på listen i bilaget.
3.
En medlemsstats kompetente myndighed kan på sådanne vilkår,
som den skønner hensigtsmæssige, meddele tilladelse til frigivelse af
visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at
visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed efter
at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske
ressourcer:
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▼B
a) er nødvendige til at dække basale behov hos de personer, der er
opført på listen i bilaget, og de familiemedlemmer, som disse har
forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller
renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter,
forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter
b) alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af
udgifter i forbindelse med juridisk bistand
c) alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig
opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økono
miske ressourcer eller
d) er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den
kompetente myndighed mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen
har meddelt de andre medlemsstaters kompetente myndigheder og
Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør meddeles særlig
tilladelse.
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og
Kommissionen om enhver tilladelse, der meddeles i henhold til dette
stykke.
4.
Uanset stk. 1 kan en medlemsstats kompetente myndigheder
meddele tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller
økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:
a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en
voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet inden den dato, hvor
personen, enheden eller organet som omhandlet i stk. 1 blev
optaget på listen i bilaget, eller af en retslig eller administrativ afgø
relse, der er truffet i Unionen eller en retslig afgørelse, der kan
fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter den
dato
b) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende
anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgø
relse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden
for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og admini
strative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder
c) afgørelsen er ikke til fordel for en fysisk eller juridisk person, enhed
eller et organ, der er opført på listen i bilaget, og
d) anerkendelsen af afgørelsen er ikke i strid med de almindelige rets
principper i den pågældende medlemsstat.
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og
Kommissionen om enhver tilladelse, der meddeles i henhold til dette
stykke.
5.
Stk. 1 er ikke til hinder for, at en fysisk eller juridisk person, en
enhed eller et organ foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der
er indgået, før en sådan fysisk eller juridisk person, en sådan enhed eller
et sådant organ blev opført på listen i bilaget, såfremt den pågældende
medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indi
rekte, modtages af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et
organ, der er omhandlet i stk. 1.
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▼B
6.

Stk. 2 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af

a) renter eller anden form for afkast fra disse konti
b) forfaldne betalinger i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser,
som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev
omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1 og 2 i denne
afgørelse, eller
c) forfaldne betalinger i henhold til retslige, administrative eller vold
giftsmæssige afgørelser, der er truffet i Unionen, eller som kan fuld
byrdes i den pågældende medlemsstat,
forudsat at sådanne renter, andre afkast og betalinger forbliver omfattet
af de foranstaltninger, der er fastsat stk. 1.

Artikel 3
▼M3
1.
Rådet træffer med enstemmighed efter forslag fra en medlemsstat
eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og
sikkerhedspolitik afgørelse om oprettelse og ændring af listen i bilaget.
▼B
2.
Rådet underretter den pågældende fysiske eller juridiske person,
den pågældende enhed eller det pågældende organ om den afgørelse,
der er omhandlet i stk. 1, herunder om begrundelsen for opførelsen på
listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af
en bekendtgørelse, og giver en sådan person, en sådan enhed eller et
sådant organ mulighed for at fremsætte bemærkninger.
3.
Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny
dokumentation, tager Rådet den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, op
til fornyet overvejelse og underretter den pågældende person, den
pågældende enhed eller det pågældende organ herom.

Artikel 4
1.
Bilaget skal indeholde grundene til at opføre de pågældende
fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet
i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, på listen.
2.
Bilaget skal også indeholde de oplysninger, som er tilgængelige,
og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller
juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske
personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende
aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskort
numre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv.
For så vidt angår juridiske personer, enheder eller organer kan sådanne
oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registrerings
nummer og forretningssted.

Artikel 5
For at give de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, og
artikel 2, stk. 1, størst mulig virkning tilskynder Unionen tredjelande til
at vedtage restriktive foranstaltninger svarende til dem, der er fastsat i
denne afgørelse.
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▼B
Artikel 6
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den
Europæiske Unions Tidende.
▼M14
Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 15. marts 2016.
▼B
Denne afgørelse overvåges løbende. Den skal, alt efter hvad der er
hensigtsmæssigt, forlænges eller ændres, hvis Rådet skønner, at dens
mål ikke er nået.
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▼C3
BILAG

Liste over de personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 1 og 2

▼M3
▼C1
Personer

▼B
Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

▼M14
1.

Sergey Valerye
vich
AKSYONOV,

Fødselsdato:
26.11.1972.

Fødested: Beltsy (Bălți),
►C5 Sergei Vale nu Republikken
rievich AKSENOV Moldova
(Сергeй Вале
рьевич
AKCëHOB) ◄,
Serhiy Valeriyo
vych AKSYONOV
(Сергiй Вале
рiйович
Аксьонов)
2.

Vladimir Andree
vich Konstantinov
(Владимир
Андреевич
Константинов)

Rustam Ilmirovich
Temirgaliev
(Рустам Ильми
рович Теми
ргалиев)

4.

Denis Valentino
vich Berezovskiy
(Денис
Валентинович
Березовский)

17.3.2014

Medlem af præsidiet i det russiske statsråd.

Fødselsdato: 19.11.1956
Fødested: Vladimirovka
(alias Vladimirovca),
Sloboziaregionen,
Moldoviske SSR (nu
Republikken Moldova)
eller
Bogomol, Moldoviske
SSR

3.

Sergey Valeryevich Aksyonov blev valgt til
»premierminister på Krim« i Krims Verkhovna
Rada den 27. februar 2014 under tilstedeværelse
af prorussiske bevæbnede mænd. »Valget« af
ham blev erklæret forfatningsstridigt af Olek
sandr Turchynov den 1. marts 2014. Han har
udført et aktivt lobbyarbejde for »folkeafstem
ningen« den 16. marts 2014. Siden den
9. oktober 2014 »leder« af den såkaldte
»Republikken Krim«.

Fødselsdato: 15.8.1976
Fødested: Ulan-Ude,
den Burjatiske ASSR
(Russiske SFSR)

Fødselsdato: 15.7.1974
Fødested: Kharkiv,
Ukrainske SSR

Vladimir Andreevich Konstantinov har som
formand for Den Autonome Republik Krims
øverste råd spillet en relevant rolle i forbindelse
med de afgørelser, der er truffet i Verkhovna
Rada om »folkeafstemningen« i strid med
Ukraines territoriale integritet, og han har opfor
dret vælgerne til at stemme for Krims uafhæn
gighed.

17.3.2014

Som tidligere næstformand for Krims Mini
sterråd har Rustam Ilmirovich Temirgaliev
spillet en relevant rolle i forbindelse med de
afgørelser, der er truffet af Verkhovna Rada
om »folkeafstemningen« i strid med Ukraines
territoriale integritet. Han har udført et aktivt
lobbyarbejde for Krims integration i Den
Russiske Føderation.

17.3.2014

Deniz Valentinovich Berezovskiy blev udnævnt
til øverstkommanderende for den ukrainske
flåde den 1. marts 2014, men aflagde efterføl
gende ed til Krims væbnede styrker, hvorved
han brød sin ed til den ukrainske flåde.

17.3.2014

Han blev derefter udnævnt til viceøverstbefa
lende for Sortehavsflåden i Den Russiske Føde
ration.
5.

Aleksei Mikhailo
vich Chaliy
(Алексей
Михайлович
Чалый)

Fødselsdato: 13.6.1961
Fødested: Moskva eller
Sevastopol

Aleksei Mikhailovich Chaliy blev »borgmester i
Sevastopol« med folkelig opbakning den 23.
februar, og han accepterede »afstemningen«.
Han har ført en aktiv kampagne for, at Seva
stopol skal være en særskilt enhed i Den
Russiske Føderation efter folkeafstemningen
den 16. marts 2014. Han underskrev traktaten
om optagelsen af Republikken Krim i Rusland.
Formand for den lovgivende forsamling i byen
Sevastopol.

17.3.2014
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▼M14
Navn

6.

Pyotr Anatoliyo
vych Zima

Identificerende oplysninger

8.

Yuriy Gennadye
vich Zherebtsov

Dato for
opførelse på
listen

Fødselsdato: 29.3.1965

Pyotr Anatoliyovych Zima blev af »premier
minister« Aksyonov udnævnt til ny leder af
sikkerhedstjenesten på Krim (SBU) den 3. marts
2014, og han accepterede denne udnævnelse.
Han har videregivet relevante oplysninger,
herunder en database, til den russiske efterret
ningstjeneste (SBU). Dette omfattede oplys
ninger om Euromaidanaktivister og menneske
rettighedsforkæmpere på Krim. Han har spillet
en relevant rolle med hensyn til at hindre de
ukrainske myndigheder i at kontrollere
området Krim. Den 11. marts 2014 blev den
uafhængige sikkerhedstjeneste på Krim oprettet
af tidligere SBU-officerer fra Krim.

17.3.2014

Fødselsdato: 19.11.1969

Rådgiver for formanden for Krims Verkhovna
Rada, en af de primære kræfter bag »folke
afstemningen« den 16. marts 2014 i strid med
Ukraines territoriale integritet. Medlem af civil
kammeret i den såkaldte »Republikken Krim«.

17.3.2014

Næstformand for Verkhovna Rada; Sergey
Pavlovych Tsekov stod sammen med Sergey
Aksyonov bag den ulovlige afsættelse af rege
ringen for Den Autonome Region Krim. Han
inddrog Vladimir Konstantinov i dette og
truede ham med afskedigelse. Han anerkendte
offentligt, at parlamentsmedlemmer fra Krim
stod bag opfordringen til, at russiske soldater
skulle overtage Krims Verkhovna Rada. Han
var blandt de første ledere på Krim til offentligt
at anmode om Ruslands annektering af Krim.

17.3.2014

(Пётр Анато
льевич Зима)

7.

Begrundelse

(Юрий
Геннадиевич
Жеребцов)

Fødested: Izmail,
Odessaregionen,
Ukrainske SSR eller
Odessa

Sergey Pavlovych
Tsekov

Fødselsdato: 29.9.1953
eller 23.9.1953

(Сергей Павлович
Цеков)

Fødested: Simferopol

Medlem af Den Russiske Føderations Fødera
tionsråd fra den såkaldte »Republikken Krim«.

9.

Ozerov, Viktor
Alekseevich
(Виктор Алек
сеевич Озеров)

10.

Fødselsdato: 5.1.1958
Fødested: Abakan,
Khakassien

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

Formand for Føderationsrådets Sikkerheds- og
Forsvarskomité i Den Russiske Føderation.

17.3.2014

Den 1. marts 2014 støttede Viktor Alekseevich
Ozerov offentligt i Føderationsrådet på vegne af
Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvars
komité deployeringen af russiske styrker i
Ukraine.

Første næstformand for Føderationsrådets
Komité for Internationale Anliggender.
Den 1. marts 2014 støttede Vladimir Michailo
vich Dzhabarov offenligt i Føderationsrådet på
vegne af Føderationsrådets Komité for Inter
nationale Anliggender deployeringen af russiske
styrker i Ukraine.

17.3.2014
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11.

Klishas, Andrei
Aleksandrovich

Identificerende oplysninger

Fødselsdato: 9.11.1972
Fødested: Sverdlovsk

Ryzhkov, Nikolai
Ivanovich
(Николай
Иванович
Рыжков)

13.

Bushmin, Evgeni
Viktorovich
(Евгений Викто
рович Бушмин)

14.

Totoonov, Alek
sandr Borisovich
(Александр Бори
сович Тотоонов)

15.

Panteleev, Oleg
Evgenevich
(Олег Евгеньевич
Пантелеев)

16.

Mironov, Sergei
Mikhailovich
(Сергей
Михайлович
Миронов)

17.

Zheleznyak, Sergei
Vladimirovich

Formand for Føderationsrådets Komité for
Forfatningsret i Den Russiske Føderation.

Dato for
opførelse på
listen

17.3.2014

Den 1. marts 2014 støttede Andrei Aleksandro
vich Klishas offentligt i Føderationsrådet
deployeringen af russiske styrker i Ukraine. I
offentlige erklæringer søgte Andrei Aleksandro
vich Klishas at retfærdiggøre den russiske mili
tære intervention i Ukraine ved at hævde, at
»'den ukrainske præsident støtter myndighe
derne på Krims appel til præsidenten for Den
Russiske Føderation om at indsætte omfattende
forstærkning for at forsvare borgerne på Krim«.

(Андрей Алек
сандрович
Клишас)

12.

Begrundelse

Fødselsdato: 28.9.1929
Fødested: Dyleevka,
Donetskregionen,
Ukrainske SSR

Fødselsdato: 4.10.1958
Fødested: Lopatino,
Sergachiiskyregionen,
Russiske SSR

Fødselsdato: 3.4.1957
Fødested:
Ordzhonikidze,
Nordossetien

Fødselsdato: 21.7.1952
Fødested:
Zhitnikovskoe,
Kurganregionen

Fødselsdato: 14.2.1953
Fødested: Pusjkin,
Leningradregionen

Medlem af Føderationsrådets Komité for Føde
rale Anliggender, Regionalpolitik og den Nord
lige Region i Den Russiske Føderation.

17.3.2014

Den 1. marts 2014 støttede Nikolai Ivanovich
Ryzhkov offentligt i Føderationsrådet deploye
ringen af russiske styrker i Ukraine.

Viceformand for Den Russiske Føderations
Føderationsråd.

17.3.2014

Den 1. marts 2014 støttede Evgeni Viktorovich
Bushmin offentligt i Føderationsrådet deploye
ringen af russiske styrker i Ukraine.

Medlem
af
Føderationsrådets
Kultur-,
Videnskabs- og Informationskomité i Den
Russiske Føderation.

17.3.2014

Den 1. marts 2014 støttede Aleksandr Boriso
vich Totoonov offentligt i Føderationsrådet
deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

Tidligere første viceformand for Komitéen for
Parlamentariske Spørgsmål i Føderationsrådet.

17.3.2014

Den 1. marts støttede Oleg Evgenevich Pante
leev offentligt i Føderationsrådet deployeringen
af russiske styrker i Ukraine.

Medlem af Statsdumaens Råd; leder af partiet
Retfærdigt Rusland i Dumaen i Den Russiske
Føderation.

17.3.2014

Ophavsmand til lovforslaget om under dække af
at beskytte russiske borgere at lade Den
Russiske Føderation indlemme et fremmed
lands territorier uden det pågældende lands
samtykke og uden en international traktat.

Fødselsdato: 30.7.1970

Fødested: Skt.
(Сергей Владими Petersborg (tidl.
рович Железняк)
Leningrad)

Viceformand for Den Russiske Føderations
Statsduma.
Støtter aktivt anvendelse af russiske væbnede
styrker i Ukraine og annekteringen af Krim.
Han ledede personligt demonstrationen til
støtte for anvendelsen af russiske væbnede
styrker i Ukraine.

17.3.2014
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18.

Slutski, Leonid
Eduardovich

Identificerende oplysninger

Fødselsdato: 4.1.1968
Fødested: Moskva

(Леонид Эдуа
рдович Слуцкий)

19.

Vitko, Aleksandr
Viktorovich
(Александр
Викторович
Витко)

20.

Sidorov, Anatoliy
Alekseevich
(Анатолий Алек
сеевич Сидоров)

21.

Galkin, Viktoro
vich Aleksandr
(Александр
Викторович
Галкин)

Begrundelse

Formand for Statsdumaens Komité for Fælles
skabet af Uafhængige Stater (SNG), (medlem af
LDPR).

Dato for
opførelse på
listen

17.3.2014

Støtter aktivt anvendelse af russiske væbnede
styrker i Ukraine og annekteringen af Krim.
Fødselsdato: 13.9.1961
Fødested: Vitebsk
(Hviderussiske SSR)

Fødselsdato: 2.7.1958
Fødested: Siva,
Permregionen, USSR

Fødselsdato: 22.3.1958
Fødested:
Ordzhonikidze,
Nordossetiske ASSR

Øverstbefalende for Sortehavsflåden, vicead
miral.

17.3.2014

Ansvarlig for ledelsen af de russiske styrker,
som har besat suverænt ukrainsk territorium.

Øverstbefalende, Ruslands vestlige militær
distrikt, som har enheder deployeret på Krim.
Han er ansvarlig for en del af den russiske
militære tilstedeværelse på Krim, der undermi
nerer Ukraines suverænitet, og bistod myndig
hederne på Krim med at hindre offentlige
demonstrationer imod tiltag i retning af en
»folkeafstemning« og indlemmelse i Rusland.

17.3.2014

Ruslands sydlige militærdistrikt, som har
enheder på Krim. Sortehavsflåden henhører
under Galkins kommando, en stor del af frem
rykningen på Krim har fundet sted gennem det
sydlige militærdistrikt.

17.3.2014

Øverstbefalende for Ruslands sydlige militær
distrikt (»SMD«). SMD-styrker er deployeret
på Krim. Han er ansvarlig for en del af den
russiske militære tilstedeværelse på Krim, der
underminerer Ukraines suverænitet, og bistod
myndighederne på Krim med at hindre offent
lige demonstrationer imod tiltag i retning af en
»folkeafstemning« og indlemmelse i Rusland.
Desuden henhører Sortehavsflåden under
distriktets kontrol.
22.

Rogozin, Dmitry
Olegovich

Fødselsdato: 21.12.1963
Fødested: Moskva

Vicepremierminister i Den Russiske Føderation.
Opfordrede offentligt til annekteringen af Krim.

21.3.2014

Rådgiver for præsidenten for Den Russiske
Føderation. Opfordrede offentligt til annekte
ringen af Krim.

21.3.2014

Formand for Føderationsrådet. Den 1. marts
2014 støttede hun offentligt i Føderationsrådet
deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

21.3.2014

Formand for Statsdumaen. Støttede offentligt
deployeringen af russiske styrker i Ukraine.
Støttede offentligt traktaten om genforening af
Rusland og Krim og den føderale forfatnings
lovgivning i tilknytning hertil.

21.3.2014

(Дмитрий
Олегович
Рогозин)
23.

Glazyev, Yurievich
Sergey
(Сергей Юрьевич
Глазьев)

24.

Matviyenko,
Valentina Ivanova
(født Tyutina)
(Валентина Иван
овна Матвиенко
(født Тютина))

25.

Naryshkin, Sergei
Evgenevich
(Сергей Евген
ьевич Нарышкин)

Fødselsdato: 1.1.1961
Fødested: Zaporozhye
(Ukrainske SSR)

Fødselsdato: 7.4.1949
Fødested: Shepetovka,
Khmelnitskyregionen
(Kamenets-Podolsky)
(Ukrainske SSR)

Fødselsdato: 27.10.1954
Fødested: i Skt.
Petersborg (tidl.
Leningrad)
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26.

Dmitry Konstanti
novich KISE
LYOV,

Identificerende oplysninger

Fødselsdato: 26.4.1954
Fødested: Moskva

(Дмитрий
Константинович
Киселёв)
Nosatov,
Alexander Mihai
lovich

Fødselsdato: 27.3.1963
Fødested: Sevastopol
(Ukrainske SSR)

(Александр
Михайлович
Носатов)
28.

Kulikov, Valery
Vladimirovich
(Валерий
Владимирович
Куликов)

29.

Surkov, Vladislav
Yurievich
(Владислав
Юрьевич Сурков)

30.

Mikhail Grigorie
vich Malyshev
(Михаил Григо
рьевич Малышев)

31.

Valery Kirillovich
Medvedev
(Валерий
Кириллович
Медведев)

32.

Generalløjtnant
Igor Nikolaevich
(Mykolayovich)
Turchenyuk

Fødselsdato: 1.9.1956
Fødested: Zaporozhye
(Ukrainske SSR)

Fødselsdato: 21.9.1964
Fødested: Solntsevo,
Lipetskregionen

Fødselsdato: 10.10.1955
Fødested: Simferopol,
Krim

Fødselsdato: 21.8.1946
Fødested: Shmakovka,
Primorskyregionen

Fødselsdato: 5.12.1959
Fødested: Osh,
Kirgisiske SSR

(Игорь
Николаевич
Турченюк)
33.

Elena Borisovna
Mizulina (født
Dmitriyeva)

Fødselsdato: 9.12.1954
Fødested: Bui,
Kostromaregionen

(Елена Борисовна
Мизулина (født
Дмитриева)
34.

Dmitry Nikolaye
vich Kozak
(Дмитрий
Николаевич
Козак)

Udnævnt ved præsidentielt dekret den
9. december 2013 til leder af det russiske føde
rale nyhedsbureau »Rossiya Segodnya«.

21.3.2014

Central figur i regeringens propaganda, som
støtter deployeringen af russiske styrker i
Ukraine.

Dmitrii Konstanti
novich KISELEV

27.

Dato for
opførelse på
listen

Begrundelse

Fødselsdato: 7.11.1958
Fødested: Bandurovo,
Kirovogradregionen,
Ukrainske SSR

Viceøverstbefalende
kontreadmiral.

for

Sortehavsflåden,

21.3.2014

Ansvarlig for ledelsen af de russiske styrker,
som har besat suverænt ukrainsk territorium.

Viceøverstbefalende
kontreadmiral.

for

Sortehavsflåden,

21.3.2014

Ansvarlig for ledelsen af de russiske styrker,
som har besat suverænt ukrainsk territorium.

Rådgiver for præsidenten for Den Russiske
Føderation. Han organiserede processen på
Krim, hvorved lokalsamfund på Krim blev
mobiliseret til at iværksætte aktioner, der under
minerede de ukrainske myndigheder på Krim.

21.3.2014

Formand for Krims valgkommission. Ansvarlig
for gennemførelsen af folkeafstemningen på
Krim. Ansvarlig for undertegnelsen af resulta
terne af folkeafstemningen i henhold til det
russiske system.

21.3.2014

Formand for Krims valgkommission. Ansvarlig
for administrationen af folkeafstemningen på
Krim. Ansvarlig for undertegnelsen af resulta
terne af folkeafstemningen i henhold til det
russiske system.

21.3.2014

De facto-øverstbefalende for de russiske tropper,
der er deployeret på Krim (og som Rusland
fortsat officielt refererer til som »lokale selvfor
svarsmilitser«). Viceøverstbefalende for det
sydlige militærdistrikt.

21.3.2014

Næstformand for Statsdumaen. Stod bag og var
medforslagsstiller til de nylige lovgivningsfor
slag i Rusland, som ville have gjort det muligt
for regioner i andre lande at tilslutte sig Rusland
uden forudgående samtykke fra deres centrale
myndigheder.

21.3.2014

Vicepremierminister. Ansvarlig for at lede inte
grationen af den indlemmede Autonome
Republik Krim i Den Russiske Føderation.

29.4.2014
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35.

Oleg Yevgenyvich
Belaventsev

Identificerende oplysninger

Fødselsdato: 15.9.1949
Fødested: Moskva

(Олег Евгеньевич
Белавенцев)

36.

Oleg Genrikhovich
Savelyev

Fødselsdato: 27.10.1965
Fødested: Leningrad

(Олег Генрихович
Савельев)

37.

Sergei Ivanovich
Menyailo
(Сергей Иванович
Меняйло)

38.

Olga Fedorovna
Kovitidi
(Ольга Фёдоровна
Ковитиди)

▼M13

Fødselsdato: 22.8.1960
Fødested: Alagir,
Nordossetiske

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Befuldmægtiget repræsentant for præsidenten
for Den Russiske Føderation i det såkaldte
»Føderale Distrikt Krim«, ikkepermanent
medlem af det russiske sikkerhedsråd. Ansvarlig
for gennemførelsen af det russiske statsover
hoveds forfatningsmæssige beføjelser på den
indlemmede Autonome Republik Krims
område.

29.4.2014

Minister for Krimanliggender. Ansvarlig for
integrationen af den indlemmede Autonome
Republik Krim i Den Russiske Føderation.

29.4.2014

Guvernør for den ukrainske indlemmede by
Sevastopol.

29.4.2014

Medlem af Det Russiske Føderale Råd for den
indlemmede autonome republik Krim.

29.4.2014

Næstformand
for
Statsdumaen,
Forenet
Rusland. Ansvarlig for at iværksætte lovgivning
med henblik på at integrere den indlemmede
Autonome Republik Krim i Den Russiske Føde
ration.

29.4.2014

Direktør for GRU (øverste efterretningsdirek
torat), vicechef for generalstaben for Den
Russiske Føderations væbnede styrker, general
løjtnant. Ansvarlig for GRU-officerernes virk
somhed i det østlige Ukraine.

29.4.2014

Chef for generalstaben for Den Russiske Føde
rations væbnede styrker, Den Russiske Fødera
tions viceforsvarsminister, general i hæren.
Ansvarlig for den massive deployering af
russiske tropper langs grænsen til Ukraine og
for den manglende deeskalering af situationen.

29.4.2014

Aktiv leder af »Luganskgarden«. Deltog i indta
gelsen af sikkerhedstjenestens regionalkontors
bygning i Lugansk. Tætte forbindelser til
»Sydøsthæren«.

29.4.2014

autonome SSR,
Russiske SSR

Fødselsdato: 7.5.1962
Fødested: Simferopol,
Ukrainske SSR

_____

▼M14
40.

Sergei Ivanovich
Neverov
(Сергей Иванович
Неверов)

41.

Igor Dmitrievich
SERGUN
(Игорь Дмит
риевич Сергун)

42.

Valery Vasilevich
Gerasimov
(Валерий Васи
льевич Гера
симов)

43.

German Prokopiv

Fødselsdato: 21.12.1961
Fødested: Tashtagol,
USSR

Fødselsdato: 28.3.1957
Fødested: Podolsk,
Moskva Oblast

Fødselsdato: 8.9.1955
Fødested: Kazan
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44.

Valeriy Dmitrie
vich Bolotov

Identificerende oplysninger

Fødselsdato: 13.2.1970
Fødested: Luhansk

(Валерий Дмит
риевич Болотов)

45.

Andriy Yevgeno
vych PURGIN

Fødselsdato: 26.1.1972
Fødested: Donetsk

(Андрiй
Eвгенович
Пургiн),
Andrei Evgenevich
Purgin

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

En af lederne af separatistgruppen »Sydøst
hæren«, som besatte sikkerhedstjenestens
bygning i regionen Lugansk. Pensioneret
officer. Inden indtagelsen af bygningen var
han og andre medsammensvorne i besiddelse
af våben, der tilsyneladende var leveret illegalt
fra Rusland og lokale kriminelle grupper.

29.4.2014

Tidligere leder af »Folkerepublikken Donetsk«,
aktiv deltager i og organisator af separatistak
tioner, koordinator af de »russiske turisters«
aktioner i Donetsk. Medgrundlægger af et
»borgerinitiativ i Donbas for Den Eurasiske
Union«. Såkaldt »formand« for »Folkerådet i
Folkerepublikken Donetsk«.

29.4.2014

En af lederne af »Folkerepublikken Donetsk«.
Deltog i indtagelsen og besættelsen af regional
forvaltningen. Aktiv talsmand for separatisterne.
Såkaldt næstformand for »Folkerådet« i den
såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

29.4.2014

En af lederne af den ideologisk radikale organi
sation Donbasfolkemilitsen. Han deltog aktivt i
indtagelsen af en række statslige bygninger i
regionen Donetsk.

29.4.2014

Identificeret som ansat i det øverste efterret
ningsdirektorat i generalstaben for Den Russiske
Føderations væbnede styrker (GRU). Han var
involveret i hændelser i Sloviansk. Han er
medarbejder på sikkerhedsområdet for Sergey
Aksionov, der er selvudråbt premierminister
for Krim. Chef for folkebevægelsen »Novoros
siya«.

29.4.2014

Første vicepersonalechef for præsidentens
kontor i Rusland. Ansvarlig for tilsynet med
den politiske integration af den indlemmede
ukrainske region Krim i Den Russiske Fødera
tion.

12.5.2014

Øverstbefalende for de russiske luftbårne
tropper, generaloberst. Har i kraft af sin
ledende stilling ansvaret for deployeringen af
russiske luftstyrker på Krim.

12.5.2014

Formand for forfatningsudvalget i Dumaen.
Ansvarlig for behandlingen af lovgivningen
om indlemmelse af Krim og Sevastopol i Den
Russiske Føderation.

12.5.2014

(Андрей Евген
ьевич Пургин)
46.

Denys Volodymy
rovych
PUSHYLIN
(Денис
Володимирович
Пушилiн),

Fødselsdato: 9.5.1981
eller 9.5.1982
Fødested: Makiivka
(Donetsk Oblast)

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

48.

Tsyplakov Sergey
Gennadevich

Fødselsdato: 1.5.1983

Igor Vsevolodo
vich Girkin

Fødselsdato: 17.12.1970

Fødested: Khartsyzsk,
Donetsk Oblast

Fødested: Moskva

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

49.

Vyacheslav Vikto
rovich Volodin
(Вячеслав Викто
рович Володин)

50.

Vladimir Anatolie
vich Shamanov

Fødselsdato: 4.2.1964
Fødested: Alekseevka,
Saratovregionen.

Fødselsdato: 15.2.1957
Fødested: Barnaul.

(Владимир
Анатольевич
Шаманов)
51.

Vladimir Nikolae
vich Pligin

Fødselsdato: 19.5.1960

(Владимир
Николаевич
Плигин)

Vologodsk Oblast,
USSR

Fødested: Ignatovo,
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52.

53.

Identificerende oplysninger

Petr Grigorievich
JAROSH

Fødselsdato: 30.1.1971
eller 16.3.1966

(Петр Григо
рьевич Ярош)

Fødested: Landsbyen
Skvortsovo,
Simferopolregionen,
Krim

Oleg Grigorievich
Kozyura

Fødselsdato: 19.12.1962
Fødested: Zaporozhye

(Олег Григо
рьевич Козюра)
54.

Viacheslav PONO Fødselsdato: 2.5.1965
MARIOV,
Fødested: Sloviansk
Vyacheslav Volo (Donetsk Oblast)
dymyrovich
PONOMARYOV
(В'ячеслав
Володимирович
Пономарьов),
Viacheslav Vladi
mirovich PONO
MAREV

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Chef for det føderale migrationstjenestekontor
for Krim. Ansvarlig for den systematiske og
fremskyndede udstedelse af russiske pas til
beboerne på Krim.

12.5.2014

Chef for det føderale migrationstjenestekontor
for Sevastopol. Ansvarlig for den systematiske
og fremskyndede udstedelse af russiske pas til
beboerne i Sevastopol.

12.5.2014

Tidligere selvudråbt borgmester i Sloviansk.
Ponomariov opfordrede Vladimir Putin til at
indsætte russiske styrker for at beskytte byen
og bad ham senere om at levere våben. Pono
mariovs folk er involveret i bortførelser (de tog
Irma Krat og Simon Ostrovsky, en journalist for
Vice News, til fange, begge blev senere løsladt.
Ponomariovs folk tilbageholdte militærobserva
tører i henhold til OSCE's Wiendokument).
Bidrager fortsat aktivt til separatistiske hand
linger og politikker.

12.5.2014

En af lederne af den selvudråbte Horlivkamilits.
Han tog kontrol over Ukraines sikkerhedstjene
stes kontor i Donetskregionens bygning og
bemægtigede sig bagefter Indenrigsministeriets
distriktsstation i byen Horlivka. Han har forbin
delser til Ihor Strielkov, under hvis kommando
han ifølge den ukrainske sikkerhedstjeneste var
involveret i mordet på den folkedeputerede i
Horlivkas byråd Volodymyr Rybak.

12.5.2014

En af lederne af de væbnede styrker i den selv
udråbte »Folkerepublikken Donetsk«. Ifølge
Pushylin, en af lederne af »Folkerepublikken
Donetsk«, er styrkernes mål at »beskytte befolk
ningen i Folkerepublikken Donetsk og republik
kens territorielle integritet«.

12.5.2014

Tidligere medlem af Radaen; opfordrede i
denne egenskab offentligt til oprettelse af den
såkaldte »Føderale Republik Novorossiya«
bestående af sydøstlige regioner i Ukraine.
Bidrager fortsat aktivt til separatistiske hand
linger eller politikker.

12.5.2014

(Вячеслав
Владимирович
Пономарëв)
55.

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

Fødselsdato: 30.12.1965
Fødested: Simferopol,
Krim

▼M13
56.

Igor Evgenevich
Kakidzyanov

33 år gammel den
8.5.2014

(Игорь Евген
ьевич Какид
зянов),

Muligvis født den
25.7.1980 i Makiivka
(Donetsk oblast)

Igor Evegenevich
Khakimzyanov
(Игорь Евген
ьевич Хаким
зянов)

▼M14
57.

Oleg TSARIOV,

Fødselsdato: 2.6.1970

Oleh Anatoliyo
vych TSAROV

Fødested:
Dnepropetrovsk

(Олег
Анатолтович
Царьов),
Oleg Anatolevich
TSAREV
(Олег Анато
льевич Цаpëв)
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58.

Roman Viktoro
vich Lyagin
(Роман Викто
рович Лягин)

59.

Aleksandr Sergee
vich MALYKHIN,

Identificerende oplysninger

Dato for
opførelse på
listen

Begrundelse

Chef for den centrale valgkommission i »Folke
republikken Donetsk«. Tilrettelagde aktivt
folkeafstemningen den 11. maj 2014 om
»Folkerepublikken Lugansks« selvbestemmelse.
Tidligere »minister for arbejde og sociale anlig
gender«.

12.5.2014

Fødselsdato: 12.1.1981

Chef for den centrale valgkommission i »Folke
republikken Lugansk«. Tilrettelagde aktivt
folkeafstemningen den 11. maj 2014 om
»Folkerepublikken Lugansks« selvbestemmelse.

12.5.2014

Fødselsdato: 18.3.1980

Krims anklager. Gennemfører aktivt Ruslands
indlemmelse af Krim.

12.5.2014

Fødselsdato: 30.5.1980
Fødested: Donetsk,
Ukraine

Alexander Sergee
vich MALYHIN
(Александр
Сергеевич
Малнхин)

60.

61.

Natalia Vladimir
ovna Poklonskaya
(Наталья
Владимировна
Поклонская)

Fødested: Mikhailovka,
Voroshilovgradregionen,
Ukrainske SSR eller
Yevpatoria, Ukrainske
SSR

Igor Sergeievich
Shevchenko

Fødested: Sevastopol,
Krim

Sevastopols anklager. Gennemfører
Ruslands indlemmelse af Sevastopol.

aktivt

12.5.2014

Fødselsdato: 25.7.1972

Tidligere såkaldt »premierminister i Folkerepub
likken Donetsk«, i denne egenskab ansvarlig for
separatistiske »regeringsaktiviteter« i den
såkaldte »regering for Folkerepublikken
Donetsk« (erklærede f.eks. den 8. juli 2014, at
»vores militær gennemfører en særoperation
mod de ukrainske« fascister»«). Har undertegnet
aftalememorandummet om »unionen Novoros
siya«. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske
handlinger eller politikker.

12.7.2014

Tidligere såkaldt »sikkerhedsminister i Folkere
publikken Donetsk«, i denne egenskab ansvarlig
for separatistiske sikkerhedsaktiviteter i den
såkaldte »regering for Folkerepublikken
Donetsk«. Bidrager fortsat aktivt til separati
stiske handlinger eller politikker.

12.7.2014

(Игорь Сергеевич
Шевченко)

62.

Aleksandr Yure
vich BORODAI

Fødested: Moskva

(Александр
Юрьевич
Бородай)

63.

Alexander
KHODA
KOVSKY,
Oleksandr
Serhiyovych
KHODAKOV
SKIY
(Олександр
Сергiйович
Ходаковський),
Aleksandr Sergee
vich KHODA
KOVSKII
(Александр
Сергеевич Ходак
овский)

Fødselsdato: 18.12.1972
Fødested: Donetsk
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64.

Alexandr Aleksan
drovich
KALYUSSKY,

Identificerende oplysninger

Alexander
KHRYAKOV,

Dato for
opførelse på
listen

Fødselsdato: 9.10.1975

Såkaldt »de facto-vicepremierminister for
sociale
anliggender
i
Folkerepublikken
Donetsk«. Ansvarlig for separatistiske »rege
ringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for
Folkerepublikken Donetsk«.

12.7.2014

Fødselsdato: 6.11.1958

Tidligere såkaldt »minister for information og
massekommunikation
i
Folkerepublikken
Donetsk«. Ansvarlig for proseparatistiske propa
gandaaktiviteter i den såkaldte »regering for
Folkerepublikken Donetsk«.

12.7.2014

Tidligere såkaldt »premierminister i minister
rådet i Folkerepublikken Lugansk«, bekræftet
den 8. juli 2014.

12.7.2014

(Александр Алек
сандрович
Калюсский)

65.

Begrundelse

Fødested: Donetsk

Aleksandr Vitalie
vich KHRYAKOV
(Александр Вита
льевич Хряков),
Oleksandr Vita
liyovych
KHRYAKOV
(Олександр
ВiTалiйович
Хряков)

66.

Marat Faatovich
BASHIROV
(Марат Фаатович
Баширов)

67.

Fødselsdato: 20.1.1964
Fødested: Izhevsk, Den
Russiske Føderation

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktivi
teter« i den såkaldte »regering for Folkerepub
likken Lugansk«.

Vasyl NIKITIN,

Fødselsdato: 25.11.1971

Vasilii Aleksan
drovich NIKITIN

Fødested: Shargun
(Uzbekistan)

(Василий Алек
сандрович
Никитин)

Såkaldt »vicepremierminister i ministerrådet i
Folkerepublikken Lugansk« (tidligere såkaldt
»premierminister i Folkerepublikken Lugansk«
og tidligere talsmand for »sydøsthæren«).

12.7.2014

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktivi
teter« i den såkaldte »regering for Folkerepub
likken Lugansk«.
Ansvarlig for sydøsthærens erklæring om, at der
ikke kan afholdes ukrainsk præsidentvalg i
»Folkerepublikken Lugansk« på grund af regio
nens »nye« status.

68.

Aleksey Vyache
slavovich
KARYAKIN
(Алексей
Вячеславович
Карякин)

Fødselsdato: 7.4.1980
eller 7.4.1979

Såkaldt »formand for det øverste råd i Folkere
publikken Lugansk«.

Fødested: Stakhanov
(Lugansk Oblast)

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktivi
teter« i »det øverste råd«, ansvarlig for at
have anmodet Den Russiske Føderation om at
anerkende
»Folkerepublikken
Lugansks«
uafhængighed.

12.7.2014

Har undertegnet aftalememorandummet om
»unionen Novorossiya«.

69.

Yuriy Volodymy
rovych IVAKIN
(Юрiй Володими
рович Iвакiн),
Iurii Vladimirovich
Ivakin
(Юрий Владими
рович Ивакин)

Fødselsdato: 13.8.1954
Fødested: Perevalsk
(Lugansk Oblast)

Tidligere såkaldt »indenrigsminister i Folkere
publikken Lugansk«, i denne egenskab
ansvarlig for separatistiske »regeringsaktivi
teter« i den såkaldte »regering for Folkerepub
likken Lugansk«.

12.7.2014
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70.

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Fødselsdato: 24.6.1964
eller 25.6.1964 eller
26.6.1964

Tidligere såkaldt »forsvarsminister« og på
nuværende tidspunkt såkaldt »leder« af »Folke
republikken Lugansk«.

Fødested: Lugansk
(muligvis i Kelmentsi,
Chernivtsi Oblast)

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktivi
teter« i den såkaldte »regering for Folkerepub
likken Lugansk«.

Nikolay
KOZITSYN

Fødselsdato: 20.6.1956

Øverstbefalende for kosakstyrkerne.

Fødested:
Donetskregionen

Ansvarlig for at lede separatister i Østukraine,
der kæmper mod de ukrainske regeringsstyrker.

Mikhail Efimovich
FRADKOV

Fødselsdato: 1.9.1950

Permanent medlem af Den Russiske Føderations
Sikkerhedsråd; direktør for Den Russiske Føde
rations udenlandske efterretningstjeneste. Han
var som medlem af sikkerhedsrådet, der
rådgiver om og koordinerer nationale sikker
hedsanliggender, involveret i udformningen af
den del af den russiske regerings politik, der
truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed.

25.7.2014

Permanent medlem af og sekretær for Den
Russiske Føderations Sikkerhedsråd. Han var
som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver
om og koordinerer nationale sikkerhedsanlig
gender, involveret i udformningen af den del
af den russiske regerings politik, der truer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed.

25.7.2014

Permanent medlem af Den Russiske Føderations
Sikkerhedsråd; direktør for den føderale
sikkerhedstjeneste (FSB). Han var som
medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om
og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender,
involveret i udformningen af den del af den
russiske regerings politik, der truer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed.

25.7.2014

Permanent medlem af og vicesekretær for Den
Russiske Føderations Sikkerhedsråd. Han var
som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver
om og koordinerer nationale sikkerhedsanlig
gender, involveret i udformningen af den del
af den russiske regerings politik, der truer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed.

25.7.2014

Igor PLOT
NITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII
(Игорь
Венедиктович
Плотницкий)

71.

Identificerende oplysninger

12.7.2014

12.7.2014

_____

73.

(Михаил
Ефимович
Фрадков)

74.

Nikolai Platono
vich
PATRUSHEV

Fødested: Kurumoch,
Kuibyshevregionen

Fødselsdato 11.7.1951
Fødested: Leningrad
(Skt. Petersborg)

(Николай
Платонович
Патрушев)

75.

Aleksandr Vasilie
vich BORT
NIKOV

Fødselsdato: 15.11.1951
Fødested: Perm

(Александр Васи
льевич
Бортников)

76.

Rashid Gumaro
vich NURGALIEV
(Рашид Гума
рович Нургалиев)

Fødselsdato: 8.10.1956
Fødested: Zhetikara,
Den Kasakhiske
Sovjetiske
Socialistrepublik
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77.

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Boris Vyachesla
vovich GRYZLOV

Fødselsdato 15.12.1950

Permanent medlem af Den Russiske Føderations
Sikkerhedsråd. Han var som medlem af sikker
hedsrådet, der rådgiver om og koordinerer natio
nale sikkerhedsanliggender, involveret i udform
ningen af den del af den russiske regerings
politik, der truer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

Øverstbefalende for den femte tjenestegren i
FSB, Den Russiske Føderations Føderale
Sikkerhedstjeneste.

25.7.2014

Fødested: Vladivostok

(Борис
Вячеславович
Грызлов)

78.

Sergei Orestovoch
BESEDA

Fødselsdato: 17.5.1954

(Сергей
Орестович
Беседа)

79.

Som højtstående FSB-officer leder han en
tjeneste, der er ansvarlig for tilsynet med efter
retningsoperationer og internationale aktiviteter.

Fødselsdato 10.7.1981

Medlem af Statsdumaen.

Fødested: Kuibyshev
(Samara)

Han annoncerede den 23.5.2014 indvielsen af
»de facto-ambassaden« for den ikkeanerkendte
såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« i Moskva
og bidrager til undermineringen af eller truslen
mod Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed.

Fødselsdato: 5.10.1976

Præsident for Republikken Tjetjenien. Kadyrov
fremsatte erklæringer til støtte for den ulovlige
indlemmelse af Krim og til støtte for den
væbnede opstand i Ukraine. Han erklærede
bl.a. den 14. juni 2014, at han »vil gøre alt
for at bidrage til, at Krim genopstår«. I denne
forbindelse blev han tildelt en medalje »for
Krims befrielse« af den fungerende leder af
Den Autonome Republik Krim for den støtte,
han ydede i forbindelse med den ulovlige
indlemmelse af Krim. Derudover gav han den
1. juni 2014 udtryk for, at han er villig til at
sende 74 000 tjetjenske frivillige til Ukraine,
hvis han anmodes herom.

25.7.2014

Fødselsdato: 23.12.1960

Tidligere guvernør for Krasnodar Krai.

25.7.2014

Fødested: Vyselki,
Krasnodarregionen

Han blev tildelt en medalje »for Krims befri
else« af den fungerende leder af Den Autonome
Republik Krim for den støtte, han ydede i
forbindelse med den ulovlige indlemmelse af
Krim. Ved denne lejlighed udtalte den funge
rende leder af Den Autonome Republik Krim,
at Tkachyov var en af de første, der gav udtryk
for sin støtte til Krims nye »lederskab«.

Pavel GUBAREV

Født den 10.2.1983

(Павел Юрьевич
Губарев)

Fødested:
Sievierodonetsk

En af de selvudråbte ledere af den såkaldte
»Folkerepublikken Donetsk«. Han anmodede
om russisk intervention i det østlige Ukraine,
herunder gennem deployering af russiske freds
bevarende styrker. Han har tilknytning til Igor
Strelkov/Girkin, som er ansvarlig for hand
linger, der underminerer eller truer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed. Gubarev er ansvarlig for rekruttering
af personer til separatisternes væbnede styrker.

Mikhail Vladimi
rovich
DEGTYAREV
(Михаил
Владимирович
Дегтярëв)

80.

Ramzan Akhma
dovitch
KADYROV

Fødested: Tsentaroy.

(Рамзан
Ахматович
Кадыров)

81.

Alexander Niko
layevich
TKACHYOV
(Александр
Николаевич
Ткачëв)

82.

Dato for
opførelse på
listen

Navn

25.7.2014

25.7.2014
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Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Ansvarlig for at indtage den regionale rege
ringsbygning i Donetsk med prorussiske
styrker og har udråbt sig selv til »folkets
guvernør«.
På trods af at han er blevet arresteret for at true
Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed integritet og efterfølgende løsladt,
har han fortsat spillet en fremtrædende rolle i
separatistiske aktiviteter, hvorved han undermi
nerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed.

83.

Ekaterina Iurievna
GUBAREVA
(Екатерина
Юрьевна Губа
рева),

Fødselsdato: 5.7.1983
Fødested: Kakhovka
(Kherson Oblast)

Katerina Yuriy
ovna GUBA
RIEVA
(Катерина Юрiй
овнa Губарева)

84.

Fedor Dmitrievich
BEREZIN

Fødselsdato: 7.2.1960
Fødested: Donetsk

(Фëдор Дмит
риевич Березин),
Fedir Dmitrovych
BEREZIN
(Федiр Дмит
рович Березiн)

85.

Valery Vladimiro
vich KAUROV

Fødselsdato: 2.4.1956
Fødested: Odessa

Валерий
Владимирович
Кауров

86.

Serhii Anatoliyo
vych ZDRILIUK
Сергей Анато
льевич Здрнлюкv

Fødselsdato: 23.6.1972
Fødested:
Vinnytsiaregionen

I sin egenskab af tidligere såkaldt »udenrigs
minister« var hun ansvarlig for at forsvare den
såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, hvorved
hun har undermineret Ukraines territoriale inte
gritet, suverænitet og uafhængighed. Desuden
anvendes hendes bankkonto til finansiering af
ulovlige separatistgrupper. Ved at påtage sig
rollen som udenrigsminister og fungere som
sådan har hun derfor støttet handlinger og poli
tikker, der underminerer Ukraines territoriale
integritet, suverænitet og uafhængighed.
Bidrager fortsat aktivt til separatistiske hand
linger og politikker.

25.7.2014

Tidligere såkaldt »viceforsvarsminister« for den
såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Han har
tilknytning til Igor Strelkov/Girkin, som er
ansvarlig for handlinger, der underminerer eller
truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed. Ved at påtage sig rollen som
viceforsvarsminister og fungere som sådan har
Berezin derfor støttet handlinger og politikker,
der underminerer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed. Bidrager fortsat
aktivt til separatistiske handlinger og politikker.

25.7.2014

Selvudråbt »præsident« for den såkaldte
»Republikken Novorossiya«, som har opfordret
Rusland til at deployere tropper i Ukraine. Ved
at påtage sig rollen som præsident og fungere
som sådan har han derfor støttet handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territo
riale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

Højtstående rådgiver for Igor Strelkov/Girkin,
som er ansvarlig for handlinger, der undermi
nerer eller truer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed. Ved at påtage sig
rollen som højtstående rådgiver og fungere som
sådan har Zdriliuk derfor støttet handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territo
riale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014
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87.

Identificerende oplysninger

Vladimir ANTYU Fødselsdato: 19.2.1951
FEYEV
Fødested: Novosibirsk
Владимир
Антюфеев
(alias Vladimir
SHEVTSOV,
Vladimir Iurievici
ANTIUFEEV,
Vladimir Gheorg
hievici ALEXAN
DROV, Vadim
Gheorghievici
SHEVTSOV)

88.

Alexey Alexeye
vich GROMOV
(Алексей Алек
сеевич Громов)

Fødselsdato: 31.5.1960
Fødested: Zagorsk
(Sergiev Posad)

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Tidligere minister for statssikkerhed i separati
stregionen Dnestrrepublikken. Tidligere vicepre
mierminister for »Folkerepublikken Donetsk«
med ansvar for sikkerhed og retshåndhævelse.
I egenskab heraf er han ansvarlig for separati
stiske »regerings«aktiviteter udført af den
såkaldte »regering for Folkerepublikken
Donetsk«.

25.7.2014

Som øverste vicestabschef i præsidentens admi
nistration er han ansvarlig for at have pålagt
russiske medier at anlægge en positiv linje
over for separatisterne i Ukraine og indlem
melsen af Krim og dermed for at støtte desta
biliseringen af det østlige Ukraine og indlem
melsen af Krim

30.7.2014

Talsmand for den såkaldte »regering« i den
såkaldte »Folkerepublikken Lugansk« som har
fremsat erklæringer, der bl.a. retfærdiggør
nedskydningen af et ukrainsk militærfly, gidsel
tagning og ulovlige væbnede gruppers kamp
handlinger, der har ført til underminering af
Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
enhed.

30.7.2014

Medlem af det såkaldte »folkeråd« og tidligere
formand for det såkaldte »øverste råd« i den
såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, som var
initiativtager til de politikker og den organise
ring af den ulovlige »folkeafstemning«, der
førte til udråbelsen af den såkaldte »Folkerepub
likken Donetsk«, hvilket var en krænkelse af
Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
enhed.

30.7.2014

Idet han accepterede sin udnævnelse til såkaldt
»indenrigsminister for Republikken Krim« fore
taget af Ruslands præsident (dekret nr. 301) den
5. maj 2014, og i kraft af sine handlinger som
såkaldt »indenrigsminister« har han undermi
neret Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og enhed.

30.7.2014

▼M13

89.

Oksana TCHI
GRINA,

33 år gammel den
1.8.2014

Oksana Aleksan
drovna Chigrina

Muligvis født den
23.7.1981

(Оксана Алек
сандровна
Чигрина)

▼M14

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV
(Борис Алек
сеевич Литвинов)

91.

Sergey Vadimo
vich ABISOV
(Сергей
Вадимович
Абисов)

Fødselsdato: 13.1.1954
Fødested: Dzerzhynsk
(Donetsk Oblast)

Fødselsdato: 27.11.1967
Fødested: Simferopol,
Krim
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92.

Arkady Romano
vich ROTEN
BERG,

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Fødselsdato: 15.12.1951

Arkady Romanovich Rotenberg er et af præsi
dent Putins længerevarende bekendtskaber og
hans tidligere judosparringspartner.

Dato for
opførelse på
listen

30.7.2014

Fødested: Leningrad
(Sankt Petersborg)
Arkadii Romano
vich ROTEN
BERG

Han skabte sin formue under præsident Putins
embedsperiode. Hans økonomiske succes
skyldes indflydelse fra vigtige beslutnings
tagere, der har begunstiget ham, navnlig i
forbindelse med tildeling af offentlige
kontrakter.

(Аркадий
Романович Роте
нберг)

Han har nydt godt af sit nære personlige forhold
til russiske beslutningstagere, eftersom han er
blevet tildelt vigtige kontrakter fra den russiske
stat eller statsejede virksomheder. Hans virk
somheder blev navnlig tildelt adskillige
særdeles lukrative kontrakter med henblik på
forberedelserne til De Olympiske Lege i Sotji.
Han ejer også selskabet Stroygazmontazh, der
har fået tildelt en statskontrakt til opførelsen af
en bro fra Rusland til den ulovligt indlemmede
Autonome Republik Krim, hvorved Krims inte
gration i Den Russiske Føderation styrkes,
hvilket er med til at underminere Ukraines terri
toriale integritet.
Han er formand for bestyrelsen for forlaget
Prosvescheniye, der navnlig har gennemført
projektet »Til Ruslands børn: Adresse —
Krim«, en PR-kampagne, der havde til formål
at overbevise børn på Krim om, at de nu er
russiske borgere bosiddende i Rusland, og som
således støttede den russiske regerings politik
om at integrere Krim i Rusland.

93.

Konstantin Valere Fødselsdato: 3.7.1974
vich MALOFEEV
Fødested: Puschino
(Константин
Валерьевич
Малофеев)

Konstantin Valerevich Malofeev har tætte
forbindelser til ukrainske separatister i det
østlige Ukraine og på Krim. Han har været
arbejdsgiver for Borodai, den såkaldte premier
minister i den såkaldte »Folkerepublikken
Donetsk«, og har mødtes med Aksyonov, den
såkaldte premierminister i den såkaldte »Repub
likken Krim« i den periode, hvor processen med
indlemmelsen af Krim fandt sted. Den ukrainske
regering har indledt en kriminalefterforskning af
hans påståede materielle og finansielle støtte til
separatisterne. Desuden har han fremsat en
række offentlige erklæringer til støtte for
indlemmelsen af Krim og integreringen af
Ukraine i Rusland og navnlig i juni 2014
erklæret, at »Man kan ikke integrere hele
Ukraine i Rusland. Men måske den østlige del
(af Ukraine)«.
Konstantin Valerevich Malofeevs handlinger
støtter derfor destabiliseringen af det østlige
Ukraine.

30.7.2014
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94.

Yuriy Valentino
vich
KOVALCHUK

Identificerende oplysninger

Fødselsdato: 25.7.1951
Fødested: Leningrad
(Skt. Petersborg)

(Юрий
Валентинович
Ковальчук)

Begrundelse

Yuriy Valentinovich Kovalchuk er en af præsi
dent Putins langvarige bekendtskaber. Han er
medstifter af det såkaldte Ozero Dacha, et
andelsselskab, der samler en indflydelsesrig
gruppe af personer omkring præsident Putin.

Dato for
opførelse på
listen

30.7.2014

Han nyder godt af sine forbindelser med
russiske beslutningstagere. Han er formand for
og den største aktionær i Bank Rossiya, som
han ejede omkring 38 % af i 2013, og som
anses for at være personlig bank for de
øverste embedsmænd i Den Russiske Fødera
tion. Bank Rossiya har siden den ulovlige
indlemmelse af Krim åbnet filialer på hele
Krim og i Sevastopol og har derved konsoli
deret integrationen heraf i Den Russiske Føde
ration.
Endvidere ejer Bank Rossiya vigtige aktier i
National Media Group, som igen kontrollerer
TV-stationer, der aktivt støtter den russiske
regerings politik, som destabiliserer Ukraine.

95.

Nikolay Terentie
vich SHAMALOV

Fødselsdato: 24.1.1950
Fødested: Hviderusland

(Николай Терен
тьевич Шамалов)

Nikolay Terentievich Shamalov er en af præsi
dent Putins langvarige bekendtskaber. Han er
medstifter af det såkaldte Ozero Dacha, et
andelsselskab, der samler en indflydelsesrig
gruppe af personer omkring præsident Putin.

30.7.2014

Han nyder godt af sine forbindelser med
russiske beslutningstagere. Han er den næst
største aktionær i Bank Rossiya, som han
ejede omkring 10 % af i 2013, og som anses
for at være personlig bank for de øverste
embedsmænd i Den Russiske Føderation. Bank
Rossiya har siden den ulovlige indlemmelse af
Krim åbnet filialer på hele Krim og i Sevastopol
og har derved konsolideret integrationen heraf i
Den Russiske Føderation.
Endvidere ejer Bank Rossiya vigtige aktier i
National Media Group, som kontrollerer
TV-stationer, der aktivt støtter den russiske
regerings politik, som destabiliserer Ukraine.

96.

Alexander Vladi
mirovich
ZAKHAR
CHENKO
(Александр
Владимирович
Захарченко)

Fødselsdato: 26.6.1976
Fødested: Donetsk

Har siden den 7. august 2014 erstattet
Alexander Borodai som såkaldt »premiermini
ster« i den såkaldte »Folkerepublikken
Donetsk«. Ved at påtage sig denne rolle og
varetage denne stilling har Zakharchenko
støttet handlinger og politikker, der undermi
nerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed.

12.9.2014
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97.

Vladimir
KONONOV alias
»Tsar«

Begrundelse

Fødselsdato: 14.10.1974

Har siden den 14. august erstattet Igor Strelkov/
Girkin som såkaldt »forsvarsminister« i den
såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Han har
angiveligt kommanderet en division af separa
tistkæmpere i Donetsk siden april og har lovet
at »løse den strategiske opgave med at afværge
Ukraines militære aggression«. Konokov har
derfor støttet handlinger og politikker, der
underminerer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

Tilknyttet »Donbass' folkemilits«. Han har bl.a.
erklæret, at de vil fortsætte deres kampe i resten
af landet. Rudenko har derfor støttet handlinger
og politikker, der underminerer Ukraines terri
toriale integritet, suverænitet og uafhængighed.
Såkaldt »folkedeputeret« i det såkaldte »parla
ment for Folkerepublikken Donetsk«.

12.9.2014

Erstattede Marat Bashirov som såkaldt
»premierminister« i den såkaldte »Folkerepub
likken Lugansk«. Tidligere aktiv i militshæren
i sydøst. Tsyplakov har derfor støttet handlinger
og politikker, der underminerer Ukraines terri
toriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

Mulig fødselsdato:
27.12.1977

Tidligere »minister for statssikkerhed« i den
såkaldte
»Folkerepublikken
Donetsk«.
Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som er
ansvarlig for de separatistiske »regeringsaktivi
teter« i den såkaldte »Folkerepublikken
Donetsks regering«. Han har derfor støttet hand
linger og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske
handlinger eller politikker.

12.9.2014

Fødselsdato: 1.3.1977

»Indenrigsminister« i den såkaldte »Folkerepub
likken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyu
feyev, som er ansvarlig for de separatistiske
»regerings«aktiviteter i den såkaldte »Folkere
publikken Donetsks regering«. Han har derfor
støttet handlinger og politikker, der undermi
nerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed.

12.9.2014

Fødested: Gorsky
(Владимир
Петровнч
Кононов)

98.

Miroslav Vladimi
rovich RUDENKO

Fødselsdato: 21.1.1983
Fødested: Debalcevo

(Мирослав
Владимирович
Руденко)

99.

Gennadiy Niko
laiovych TSYP
KALOV,

Dato for
opførelse på
listen

Identificerende oplysninger

Fødselsdato: 21.6.1973
Fødested: Rostov Oblast
(Rusland)

Gennadii Nikolae
vich TSYP
KALOV
(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.

Andrei Nikolae
vich RODKIN

Identificerende oplysninger

Fødselsdato: 23.9.1976
Fødested: Moskva

(Андрей
Николаевич
Родкин)

103.

Aleksandr Akimo
vich KARAMAN

Fødselsdato: 26.7.1956
eller 26.6.1956

(Александр
Акимович
Караман),

Fødested: Cioburciu,
Distriktet Slobozia, nu
Republikken Moldova

Alexandru
Caraman

104.

Georgiy L'vovich
MURADOV
(Георгий Львович
Мурадов)

105.

Mikhail Sergeye
vich SHEREMET

Fødselsdato: 19.11.1954
Fødested: Kochmes,
Komi ASSR

Fødselsdato: 23.5.1971
Fødested: Dzhankoy

(Михаил
Сергеевич
Шеремет)

106.

Yuri Leonidovich
VOROBIOV

Fødselsdato: 2.2.1948
Fødested: Krasnoyarsk

(Юрий
Леонидович
Воробьев)

107.

Vladimir Volfo
vich ZHIRI
NOVSKY

Fødselsdato: 25.4.1946
Fødested: Alma-Ata,
Kasakhiske SSR

(Владимир
Вольфович
Жириновски)

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Moskvarepræsentant i den såkaldte »Folkere
publikken Donetsk«. I sine erklæringer har
han bl.a. omtalt militsernes vilje til at føre
guerillakrig og deres erobring af våbensystemer
fra de ukrainske væbnede styrker. Han har
derfor støttet handlinger og politikker, der
underminerer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

»Vicepremierminister for sociale anliggender« i
den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.
Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som er
ansvarlig for de separatistiske »regerings«aktivi
teter i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks
regering«. Han har derfor støttet handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territo
riale integritet, suverænitet og uafhængighed.
Ruslands vicepremierminister Dmitry Rogozins
protegé. Leder af Ministerrådets administration i
den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

12.9.2014

Såkaldt »vicepremierminister« i Krim og præsi
dent Putins befuldmægtigede repræsentant for
Krim. Muradov har spillet en vigtig rolle i
konsolideringen af den russiske institutionelle
kontrol over Krim siden den ulovlige annekte
ring. Han har derfor støttet handlinger og poli
tikker, der underminerer Ukraines territoriale
integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

Såkaldt »første vicepremierminister« på Krim.
Sheremet spillede en nøglerolle i tilrettelæg
gelsen og gennemførelsen af folkeafstemningen
den 16. marts på Krim om forening med
Rusland. På tidspunktet for folkeafstemningen
ledte Sheremet angiveligt de prorussiske »selv
forsvarsstyrker« på Krim. Han har derfor støttet
handlinger og politikker, der underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed.

12.9.2014

Næstformand for Rådet for Den Russiske Føde
ration. Den 1. marts 2014 støttede Vorobiov i
Føderationsrådet offentligt indsættelse af
russiske styrker i Ukraine. Efterfølgende
stemte han for dekretet herom.

12.9.2014

Medlem af Statsdumaens Råd, leder af
LDPR-partiet. Han støttede aktivt anvendelsen
af russiske væbnede styrker i Ukraine og annek
teringen af Krim. Han har aktivt opfordret til
opsplitning af Ukraine. Han underskrev, på
vegne af LDPR-partiet, som han er formand
for, en aftale med den såkaldte »Folkerepub
likken Donetsk«

12.9.2014
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108.

Vladimir Abdua
liyevich VASI
LYEV

Identificerende oplysninger

Fødselsdato: 11.8.1949
Fødested: Klin

(Васильев
Владимир
Абдуалиевич)

109.

Viktor Petrovich
VODOLATSKY
(Виктор Петрович
Водолацкий)

110.

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV
(Леонид
Иванович
Калашников)

111.

Vladimir Stepano
vich NIKITIN

Fødselsdato: 19.8.1957
Fødested: Stefanidin
Dar, Rostovregionen

Fødselsdato: 6.8.1960
Fødested: Stepnoy
Dvorets

Fødselsdato: 5.4.1948
Fødested: Opochka

(Владимир
Степанович
Никитин)

112.

Oleg Vladimiro
vich LEBEDEV
(Олег Владими
рович Лебедев)

Fødselsdato: 21.3.1964
Fødested: Rudny,
Kostanairegionen,
Kasakhiske SSR

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts
2014 stemte han for udkastet til føderal forfat
ningslov »om Republikken Krims optagelse i
Den Russiske Føderation og dannelse af nye
føderale enheder heri — Republikken Krim og
byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

Formand (»ataman«) for unionen af russiske og
udenlandske kosakstyrker og næstformand for
Statsdumaen. Han støttede indlemmelse af
Krim og indrømmede, at russiske kosakker
aktivt deltog i den ukrainske konflikt på de
Moskva-støttede
separatisters
side.
Den
20. marts 2014 stemte han for udkastet til
føderal forfatningslov »om Republikken Krims
optagelse i Den Russiske Føderation og
dannelse af nye føderale enheder heri —
Republikken Krim og byen med føderal status
Sevastopol«.

12.9.2014

Første næstformand for Statsdumaens udvalg
vedrørende udenrigsanliggender. Den 20. marts
2014 stemte han for udkastet til føderal forfat
ningslov »om Republikken Krims optagelse i
Den Russiske Føderation og dannelse af nye
føderale enheder heri — Republikken Krim og
byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

Tidligere første næstformand for Statsdumaens
udvalg
vedrørende
forbindelser
med
SNG-landene, eurasisk integration og forbin
delser med landsmænd. Den 20. marts 2014
stemte han for udkastet til føderal forfatningslov
»om Republikken Krims optagelse i Den
Russiske Føderation og dannelse af nye føderale
enheder heri — Republikken Krim og byen med
føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

Første næstformand for Statsdumaens udvalg
vedrørende forbindelser med SNG-landene,
eurasisk integration og forbindelser med lands
mænd. Den 20. marts 2014 stemte han for
udkastet til føderal forfatningslov »om Repub
likken Krims optagelse i Den Russiske Fødera
tion og dannelse af nye føderale enheder heri —
Republikken Krim og byen med føderal status
Sevastopol«.

12.9.2014
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113.

Ivan Ivanovich
MELNIKOV

Identificerende oplysninger

Fødselsdato: 7.8.1950

12.9.2014

Næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts
2014 stemte han for udkastet til føderal forfat
ningslov »om Republikken Krims optagelse i
Den Russiske Føderation og dannelse af nye
føderale enheder heri — Republikken Krim og
byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

Næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts
2014 stemte han for udkastet til føderal forfat
ningslov »om Republikken Krims optagelse i
Den Russiske Føderation og dannelse af nye
føderale enheder heri — Republikken Krim og
byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

Første næstformand for Statsdumaens udvalg
vedrørende udenrigsanliggender. Den 20. marts
2014 stemte hun for udkastet til føderal forfat
ningslov »om Republikken Krims optagelse i
Den Russiske Føderation og dannelse af nye
føderale enheder heri — Republikken Krim og
byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

Fødselsdato: 11.2.1968

Generalmajor i den russiske hær. Han er
kommandør for 76. luftbårne division, som
deltog i den russiske militære tilstedeværelse
på Ukraines territorium, navnlig under den
ulovlige indlemmelse af Krim.

12.9.2014

Fødselsdato: 20.8.1952

Sergei Chemezov er en af de personer, der er
kendt for at være tæt tilknyttet præsident Putin;
de var begge KGB-officerer og udstationeret i
Dresden, og Chemezov er medlem af det
øverste råd for »Forenet Rusland«. Han nyder
godt af sine forbindelser til den russiske præsi
dent, idet han er blevet forfremmet til høje stil
linger i statskontrollerede virksomheder. Han er
formand for Rosteckonglomeratet, den ledende
russiske statskontrollerede forsvars- og industri
virksomhed. I forlængelse af en beslutning
truffet af den russiske regering planlægger
Technopromexport, et datterselskab af Rostec,
at bygge energianlæg på Krim og derved
støtte republikkens integration i Den Russiske
Føderation.

12.9.2014

Fødested: Bogoroditsk

Igor Vladimirovich
LEBEDEV

Fødselsdato: 27.9.1972
Fødested: Moskva

(Игорь Владими
рович Лебедев)

115.

Nikolai Vladimiro Fødselsdato: 28.5.1953
vich LEVICHEV
Fødested: Pushkin
(Николай
Владимирович
Левичев)

116.

Svetlana Serge
evna ZHUROVA
(Светлана
Сергеевна
Журова)

117.

Aleksey Vasilevich
NAUMETS

Fødselsdato: 7.1.1972
Fødested: Pavlov
(Neva)

(Алексей Васи
льевич Haумец)

118.

Sergey Viktoro
vich CHEMEZOV

Fødested: Cheremkhovo
(Сергей Викто
рович Чемезов)

Dato for
opførelse på
listen

Første næstformand for Statsdumaen. Den
20. marts 2014 stemte han for udkastet til
føderal forfatningslov »om Republikken Krims
optagelse i Den Russiske Føderation og
dannelse af nye føderale enheder heri —
Republikken Krim og byen med føderal status
Sevastopol«.

(Иван Иванович
Мельников)

114.

Begrundelse

Endvidere har Rosoboronexport, et datterselskab
af Rostec, støttet integrationen af forsvarsvirk
somheder på Krim i Ruslands forsvarsindustri
og derved konsolideret den ulovlige indlem
melse af Krim i Den Russiske Føderation.
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119.

Alexander Mikhai
lovich BABAKOV

Identificerende oplysninger

Fødselsdato: 8.2.1963
Fødested: Chisinau

(Aлександр
Михайлович
Бабаков)

Begrundelse

Næstformand for Statsdumaen, formand for
Statsdumaens kommission vedrørende lovgiv
ningsmæssige bestemmelser for udvikling af
Den Russiske Føderation. Han er et fremtræ
dende medlem af »Forenet Rusland« og forret
ningsmand med betydelige investeringer i
Ukraine og på Krim.

Dato for
opførelse på
listen

12.9.2014

Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til
føderal forfatningslov »om Republikken Krims
optagelse i Den Russiske Føderation og
dannelse af nye føderale enheder heri —
Republikken Krim og byen med føderal status
Sevastopol«.

120.

Serhiy
KOZYAKOV
(alias Sergey
Kozyakov)

Fødselsdato: 29.9.1982

Ved at varetage stillingen som »leder af Den 29.11.2014
Centrale Valgkommission i Lugansk« er han
ansvarlig for at organisere det såkaldte »valg«
den 2. november 2014 i den såkaldte »Folkere
publikken Lugansk«. Dette »valg« er i strid
med ukrainsk lov og er derfor ulovligt.

Сергей Козьяков
Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne
stilling og ved at organisere det ulovlige »valg«
har han således bidraget aktivt til handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territo
riale integritet, suverænitet og uafhængighed,
og yderligere destabiliseret Ukraine.

121.

Oleg Konstantino
vich AKIMOV
(alias Oleh
AKIMOV)

Fødselsdato: 15.9.1981
Fødested: Lugansk

(Олег
Константинович
Акимов)

Delegeret i »Den Økonomiske Union Lugansk« 29.11.2014
i »Det Nationale Råd« for »Folkerepublikken
Lugansk«. Var opstillet som kandidat i det
såkaldte »valg« den 2. november 2014 til
posten som »leder« af den såkaldte »Folkere
publikken Lugansk«. Dette »valg« er i strid
med ukrainsk lov og er derfor ulovligt.
Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage
formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har
han således bidraget aktivt til handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territo
riale integritet, suverænitet og uafhængighed,
og yderligere destabiliseret Ukraine.

122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN
alias Larysa
AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPE
TYAN eller Larysa
AIRAPETYAN

Fødselsdato: 21.2.1970

»Sundhedsminister« i den såkaldte »Folkere 29.11.2014
publikken Lugansk«. Var opstillet som kandidat
i det såkaldte »valg« den 2. november 2014 til
posten som »leder« af den såkaldte »Folkere
publikken Lugansk«.
Dette »valg« er i strid med ukrainsk lov og er
derfor ulovligt.

(Лариса Леонид
овна Айрапетян)
Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage
formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har
hun således bidraget aktivt til handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territo
riale integritet, suverænitet og uafhængighed,
og yderligere destabiliseret Ukraine.
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123.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO
alias Yuriy SIVO
KONENKO, Yury
SIVOKONENKO,
Yury SYVOKO
NENKO

Identificerende oplysninger

Fødselsdato: 7.8.1957
Fødested: Donetsk

(Юрий Викто
рович
Сивоконенко)

124.

Aleksandr Igore
vich KOFMAN
alias Oleksandr
KOFMAN

Begrundelse

Medlem af »parlamentet« for den såkaldte
»Folkerepublikken Donetsk« og aktiv i
Unionen af veteraner fra Donbass Berkut. Var
opstillet som kandidat i det såkaldte »valg« den
2. november 2014 til posten som »leder« af den
såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Dette
valg er i strid med ukrainsk lov og er derfor
ulovligt.

Dato for
opførelse på
listen

29.11.2014

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage
formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har
han således bidraget aktivt til handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territo
riale integritet, suverænitet og uafhængighed,
og yderligere destabiliseret Ukraine.

Fødselsdato: 30.8.1977
Fødested: Makiivka
(Donetsk Oblast)

(Александр
Игоревич
Кофман)

Såkaldt »udenrigsminister« og såkaldt »første
næstformand« i »parlamentet« for den såkaldte
»Folkerepublikken Donetsk«. Var opstillet som
kandidat i det såkaldte ulovlige »valg« den
2. november 2014 til posten som leder af den
såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Dette
valg er i strid med ukrainsk lov og er derfor
ulovligt.

29.11.2014

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage
formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har
han således bidraget aktivt til handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territo
riale integritet, suverænitet og uafhængighed,
og yderligere destabiliseret Ukraine.

125.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV
(Равиль Зака
риевич Халиков)

126.

Dmitry Aleksan
drovich
SEMYONOV,

Fødselsdato: 23.2.1969
Fødested: Landsbyen
Belozere,
Romodanovskiyregionen,
USSR

Fødselsdato: 3.2.1963

»Første vicepremierminister« og tidligere 29.11.2014
»offentlig anklager« for den såkaldte »Folkere
publikken Donetsk«.
Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne
stilling har han således bidraget aktivt til hand
linger og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

»Vicepreminister for finansielle anliggender«
for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Fødested: Moskva
Dmitrii Aleksan
drovich
SEMENOV
(Дмитрий Алек
сандрович
Семенов)

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne
stilling har han således bidraget aktivt til hand
linger og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

29.11.2014
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127.

Oleg BUGROV

Identificerende oplysninger

Fødselsdato: 29.8.1969

Begrundelse

Tidligere »forsvarsminister« i den såkaldte
»Folkerepublikken Lugansk«.

Dato for
opførelse på
listen

29.11.2014

(Олег Бугров)
Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne
stilling har han således bidraget aktivt til hand
linger og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.
128.

Tidligere »minister for uddannelse, videnskab, 29.11.2014
kultur og religion« for den såkaldte »Folkere
publikken Lugansk«.

Lesya LAPTEVA
(Леся Лаптева)

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne
stilling har hun således bidraget aktivt til hand
linger og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.
129.

Yevgeniy Eduar
dovich
MIKHAYLOV

Fødselsdato: 17.3.1963

»Leder af administrationen for regeringsanlig 29.11.2014
gender« for den såkaldte »Folkerepublikken
Donetsk«.

Fødested: Arkhangelsk
(alias Yevhen
Eduardovych
Mychaylov)

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne
stilling har han således bidraget aktivt til hand
linger og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

(Евгений Здуа
рдович
Михайлов)

▼M13
130.

Ihor Vladymyro
vych KOSTENOK
(alias Igor Vladi
mirovich
Kostenok)
(Игорь Владими
рович Костенок)

Fødselsår 1961

»Uddannelsesminister« for den såkaldte »Folke 29.11.2014
republikken Donetsk«.
Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne
stilling har han således bidraget aktivt til hand
linger og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og til yderligere at destabilisere
Ukraine.

▼M11
131.

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

Medlem af »Det Nationale Råd« for den
såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.
Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne
stilling har han således bidraget aktivt til hand
linger og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og til yderligere at destabilisere
Ukraine.

29.11.2014
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Identificerende oplysninger

Dato for
opførelse på
listen

Begrundelse

▼M14
132.

Vladyslav Nyko
layevych
DEYNEGO alias
Vladislav Nyko
layevich
DEYNEGO

Fødselsdato: 12.3.1964

Pavel DREMOV
alias Batya

den

29.11.2014

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne
stilling har han således bidraget aktivt til hand
linger og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

(Владислав
Николаевич
Дейнего)

133.

»Næstformand« for »Folkerådet« for
såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Fødselsdato: 22.11.1976
Fødested: Stakhanov

(Павел
Леонидович
ДРËМОВ),

Chef for »første kosakregiment«, som er en
bevæbnet separatistgruppe, der deltager i
kampene i det østlige Ukraine.

16.2.2015

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territo
riale integritet, suverænitet og uafhængighed,
og yderligere destabiliseret Ukraine.

Pavlo Leonidovych
DRYOMOV
(Павло Леон
щович Дрьомов)

134.

Alexey
MILCHAKOV
alias Fritz,
Serberen

Fødselsdato: 30.4. 1991
eller 30.1.1991
Fødested: Skt.
Petersborg

(Алексей
МИЛЬЧАКОВ)

135.

Arseny PAVLOV
alias Motorola

Fødselsdato: 2.2.1983
Fødested: Ukhta, Komi

ApcéHий
Сергеевич
ПÁВЛОВ (alias
Моторoла)

136.

Mikhail Sergee
vich TOLSTYKH
alias Givi

16.2.2015

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territo
riale integritet, suverænitet og uafhængighed,
og yderligere destabiliseret Ukraine.

Chef for »Spartabataljonen«, som er en væbnet
separatistgruppe, der deltager i kampene i det
østlige Ukraine.

16.2.2015

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territo
riale integritet, suverænitet og uafhængighed,
og yderligere destabiliseret Ukraine.

Fødselsdato: 19.7.1980
Fødested: Ilovaisk

(Михаил
Сергеевич
Толстых)

137.

Chef for »Rusich«-enheden, som er en væbnet
separatistgruppe, der deltager i kampene i det
østlige Ukraine.

Chef for »Somali«-bataljonen, som er en
væbnet separatistgruppe, der deltager i
kampene i det østlige Ukraine.

16.2.2015

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og
politikker, der underminerer Ukraines territo
riale integritet, suverænitet og uafhængighed,
og yderligere destabiliseret Ukraine.

Eduard Aleksan
drovich BASURIN

Fødselsdato: 27.6.1966
eller 21.6.1966

Såkaldt »vicechef« i forsvarsministeriet i den
såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

(Здуард Алек
сандрович
Басурин)

Fødested: Donetsk

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne
stilling har han således bidraget aktivt til hand
linger og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015
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138.

Alexandr SHUBIN
Александр Васи
льевич ШУБИН

139.

Sergey Anatolie
vich LITVIN

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Fødselsdato: 20.5.1972
eller 30.5.1972

Såkaldt »justitsminister« i den ulovlige såkaldte
»Folkerepublikken Lugansk«.

Fødested: Luhansk

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har
han således aktivt støttet handlinger og poli
tikker, der underminerer Ukraines territoriale
integritet, suverænitet og uafhængighed, og
yderligere destabiliseret Ukraine.

Fødselsdato: 2.7.1973

Såkaldt næstformand for ministerrådet i den
såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

(Сергей Анато
льевич Литвин)

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne
stilling har han således bidraget aktivt til hand
linger og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Sergey IGNATOV

Såkaldt øverstkommanderende for Folkemilitsen
i den såkaldte »Folkerepubliken Luhansk«.

Dato for
opførelse på
listen

16.2.2015

16.2.2015

▼M12
140.

Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ

16.2.2015

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har
han således aktivt støttet handlinger og poli
tikker, der underminerer Ukraines territoriale
integritet, suverænitet og uafhængighed, og
som bidrager til yderligere at destabilisere
Ukraine.

▼M14
141.

Ekaterina FILIP
POVA
Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА

142.

143.

Aleksandr TIMO
FEEV

Fødselsdato: 20.11.1988
Fødested:
Krasnoarmëisk

Fødselsdato: 27.1.1974

Såkaldt »justitsminister« i den såkaldte »Folke
republikken Donetsk«.

16.2.2015

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne
stilling har hun således bidraget aktivt til hand
linger og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Såkaldt »budgetminister« i den såkaldte »Folke
republikken Donetsk«.

Александр
ТИМОФЕЕВ

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har
han således aktivt støttet handlinger og poli
tikker, der underminerer Ukraines territoriale
integritet, suverænitet og uafhængighed, og
yderligere destabiliseret Ukraine.

Evgeny Vladimiro Fødselsdato: 5.1.1967
vich MANUILOV

Såkaldt »budgetminister« for den såkaldte
»Folkerepublikken Lugansk«.

(Евгений
Владимирович
Мануйлов)

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne
stilling har han således bidraget aktivt til hand
linger og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

16.2.2015
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144.

Viktor
YATSENKO

Identificerende oplysninger

Fødselsdato: 22.4.1985

Dato for
opførelse på
listen

Begrundelse

Såkaldt »kommunikationsminister« i
såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

den

16.2.2015

Fødested: Kherson
(Виктор
ЯЦЕНКО)

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne
stilling har han således bidraget aktivt til hand
linger og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Olga BESEDINA

Såkaldt »minister for økonomisk udvikling og
handel« i den såkaldte »Folkerepublikken
Luhansk«.

▼M12

145.

Ольга Игорева
БЕСЕДИНА

16.2.2015

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har
han således aktivt støttet handlinger og poli
tikker, der underminerer Ukraines territoriale
integritet, suverænitet og uafhængighed, og
som bidrager til yderligere at destabilisere
Ukraine.

▼M14

146.

Zaur ISMAILOV
(Заур Исмаилов
Рауфович)

147.

Anatoly Ivanovich
ANTONOV

Fødselsdato: 25.7.1978
(eller 23.3.1975)

Såkaldt »offentlig anklager« i den såkaldte
»Folkerepublikken Lugansk«.

Fødested: Krasny Luch,
Voroshilovgrad
Lugansk

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne
stilling har han således bidraget aktivt til hand
linger og politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Fødselsdato:15.5.1955

Viceforsvarsminister og i denne rolle medvir
kende til at støtte deployeringen af russiske
tropper i Ukraine.

Fødested: Omsk
(Анатолий
Иванович
Антонов)

148.

Arkady Viktoro
vich BAKHIN
(Аркадий Викто
рович Бахин)

16.2.2015

16.2.2015

I henhold til den nuværende struktur i det
russiske forsvarsministerium deltager han i den
rolle i udformningen og gennemførelsen af den
russiske regerings politik. Disse politikker truer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed.

Fødselsdato: 8.5.1956
Fødested: Kaunas,
Litauen

Første viceforsvarsminister og i den rolle
medvirkende til at støtte deployeringen af
russiske tropper i Ukraine.
I henhold til den nuværende struktur i det
russiske forsvarsministerium deltager han i den
rolle i udformningen og gennemførelsen af den
russiske regerings politik. Disse politikker truer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet og
uafhængighed.

16.2.2015
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149.

Andrei Valerye
vich KARTA
POLOV

Identificerende oplysninger

Fødselsdato: 9.11.1963
Fødested: DDR

(Андрей Вале
рьевич
Картaпoлoв)

150.

Iosif (Joseph)
Davydovich
KOBZON

Begrundelse

Leder af den overordnede operative enhed og
generalstabsvicechef i Den Russiske Føderations
væbnede styrker. I begge roller medvirker han
aktivt til udformningen og gennemførelsen af de
russiske styrkers militærkampagne.

Dato for
opførelse på
listen

16.2.2015

Ifølge generalstabens erklærede aktiviteter
udøver han den operative kontrol over de
væbnede styrker og medvirker derfor aktivt til
udformningen og gennemførelsen af den
russiske regerings politik, der truer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed.
Fødselsdato: 11.9.1937

Medlem af Statsdumaen.

Fødested: Tchassov Yar,
Ukraine

Han besøgte den såkaldte »Folkerepublikken
Donetsk« og fremsatte under sit besøg erklæ
ringer til støtte for separatisterne. Han blev
også udpeget til honorær konsul for den
såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« i Den
Russiske Føderation.

(Иосиф
Дaвьιдoвич
Кобзон)

16.2.2015

Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til
føderal forfatningslov »om Republikken Krims
optagelse i Den Russiske Føderation og
dannelse af nye føderale enheder heri —
Republikken Krim og byen med føderal status
Sevastopol«.
151.

Valery Fedorovich
RASHKIN
(Валерий Фëдo
рoвич Рашкин)

Fødselsdato: 14.3.1955
Fødested: Zhilino,
Kaliningradregionen

Første næstformand for Statsdumaens udvalg
vedrørende etniske spørgsmål.

16.2.2015

Han er stifter af folkebevægelsen »Krassnaya
Moskva — Red Moscow — Patriotic Front
Aid«, der har organiseret offentlige demonstra
tioner til støtte for separatisterne og dermed
støttet politikker, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed. Den 20. marts 2014 stemte han for
udkastet til føderal forfatningslov »om Repub
likken Krims optagelse i Den Russiske Fødera
tion og dannelse af nye føderale enheder heri —
Republikken Krim og byen med føderal status
Sevastopol«.

▼M3
▼C1
Enheder

▼B
Navn

Identificerende
oplysninger

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

▼M4
1.

PJSC Chernomor
neftegaz
a.k.a Chornomorn
aftogaz

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

»Krims parlament« vedtog den 17. marts 2014
en beslutning om beslaglæggelse af virksom
heden Chernomorneftegaz' aktiver på vegne af
»Republikken Krim«. Virksomheden er
dermed reelt konfiskeret af Krims »myndig
heder«.

12.5.2014
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Identificerende
oplysninger

Navn

2.

Feodosia a.k.a
Feodossyskoje
Predprijatije po
obespetscheniju
nefteproduktami

98107, Crimea,
Feodosiya, Geologi
cheskaya str.2
Selskab, der omlader
råolie og
olieprodukter.

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

»Krims parlament« vedtog den 17. marts 2014
en beslutning om beslaglæggelse af virksom
heden Feodosias aktiver på vegne af »Repub
likken Krim«. Virksomheden er dermed reelt
konfiskeret af »myndighederne« på Krim.

12.5.2014

Den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«
blev oprettet den 27. april 2014.

25.7.2014

▼M7
3.

Den såkaldte
»Folkerepublikken
Lugansk«

Officielt websted:

»Луганская
народная
республика«

info

»Luganskaya narod
naya respublika«

http://lugansk-online.

Telefonnummer
+38-099-160-74-14

Ansvarlig for organiseringen af den ulovlige
folkeafstemning den 11. maj 2014. Uafhæn
gighedserklæring den 12. maj 2014.
Den 22. maj 2014 oprettede de såkaldte
»folkerepublikker« Donetsk og Lugansk den
såkaldte »Føderale Stat Novorossiya«.
Dette er i strid med den ukrainske forfat
ningsret, og følgelig med international ret,
hvorved Ukraines territoriale integritet, suve
rænitet og uafhængighed undermineres.
Den er også involveret i rekrutteringen til den
separatistiske hær for de sydøstlige regioner
»Army of the Southeast« og andre ulovlige
væbnede separatistgrupper, hvorved den
underminerer sikkerheden eller stabiliteten i
Ukraine.

4.

Den såkaldte
»Folkerepublikken
Donetsk«
»Донецкая
народная
республика«
»Donétskaya naród
naya respúblika«

Officielle oplysninger,
herunder Folkerepub
likken Donetsks
forfatning og
sammensætningen af
det øverste råd

Den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«
blev udråbt den 7. april 2014.

http://dnr-news.com/

Den 24. maj 2014 undertegnede de såkaldte
»folkerepublikker« Donetsk og Lugansk en
aftale om oprettelse af den såkaldte »Føderale
Stat Novorossiya«.

Sociale medier:
https://twitter.com/
dnrpress
http://vk.com/dnrnews

25.7.2014

Ansvarlig for organiseringen af den ulovlige
folkeafstemning den 11. maj 2014. Uafhæn
gighedserklæring den 12. maj 2014.

Dette er i strid med den ukrainske forfat
ningsret, og følgelig med international ret,
hvorved Ukraines territoriale integritet, suve
rænitet og uafhængighed undermineres.
Den er også involveret i rekrutteringen til
ulovlige væbnede separatistgrupper, hvorved
den underminerer sikkerheden eller stabiliteten
i Ukraine.

5.

Den såkaldte
»Føderale Stat
Novorossiya«
»Федеративное
государство Ново
россия«
»Federativnoye
Gosudarstvo Novo
rossiya«

Officielle pressemed
delelser:
http://novorossia.su/
official

Den 24. maj 2014 undertegnede de såkaldte
»folkerepublikker« Donetsk og Lugansk en
aftale om oprettelse af den ikkeanerkendte
såkaldte »Føderale Stat Novorossiya«.
Dette er i strid med den ukrainske forfat
ningsret, og følgelig med international ret,
hvorved Ukraines territoriale integritet, suve
rænitet og uafhængighed undermineres.

25.7.2014
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oplysninger

Navn

6.

Den internationale
union af offentlige
sammenslutninger
»Great Don Army«

Officielt websted:

Международный
Союз Обще
ственных
Объединений

Telefonnr.:

»Всевеликое
Войско Донское«

Cossack National
Guard

http://vvd2003.narod.
ru/
+7-8-908-178-65-57
Sociale medier:

http://vk.com/
kazak_nac_guard

Begrundelse

»Great Don army« grundlagde den nationale
kosakhær »Cossack National Guard«, som er
ansvarlig for at kæmpe imod de ukrainske
regeringsstyrker i det østlige Ukraine,
hvorved den underminerer Ukraines territoriale
integritet, suverænitet og uafhængighed samt
truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Dato for
opførelse på
listen

25.7.2014

Har tilknytning til Nikolay KOZITSYN, som
er øverstbefalende for kosakstyrkerne og
ansvarlig for at lede separatister i det østlige
Ukraine i kampen mod de ukrainske
regeringsstyrker.

Adresse: 346465
Russia Rostov Region.
October (C) District.
St Zaplavskaya. Str
Shosseynaya 1
7.

»Sobol«

Officielt websted:

»СОБОЛЬ«

http://soboli.net
Sociale medier:
http://vk.com/
sobolipress
Telefonnr.:
(0652) 60-23-93.

Radikal paramilitær organisation, som er
ansvarlig for åbent at støtte magtanvendelse
til at bringe Ukraines kontrol over Krim til
ophør, hvorved den underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed.

25.7.2014

Ansvarlig for træning af separatister til kamp
mod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige
Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller
sikkerheden i Ukraine.

E-mail: Soboli
Press@gmail.com
Adresse: Crimea,
Simferopol, str.Kiev, 4
(området ved bussta
tionen »Central«).
8.

Den såkaldte
»Lugansk Guard«
»Луганская
гвардия«

Sociale medier:
https://vk.com/luguard
http://vk.com/
club68692201

Selvforsvarsmilits i Lugansk, som er ansvarlig
for træning af separatister til kamp mod de
ukrainske regeringsstyrker i det østlige
Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller
sikkerheden i Ukraine.

25.7.2014

Har tilknytning til German PROPOKIV, en
aktiv leder, som er ansvarlig for deltagelse i
indtagelsen af den ukrainske sikkerhedstjene
stes regionale kontorbygning i Lugansk, og
har optaget en videomeddelelse til præsident
Putin og Rusland fra den besatte bygning.
9.

Den såkaldte »Army
of the Southeast«
»Армии ЮгоВостока«

Rekruttering:
http://lugansk-online.
info/statements
Sociale medier:
http://vk.com/
lugansksbu

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som anses
for at være en af de vigtigste i det østlige
Ukraine.
Ansvarlig for besættelsen af sikkerhedstjene
stens bygning i Luganskregionen. Pensioneret
officer.
Har tilknytning til Valeriy BOLOTOV, der er
opført på listen som en af lederne af gruppen.
Har tilknytning til Vasyl NIKITIN, der er
ansvarlig for separatistiske »regerings«aktivi
teter udført af den såkaldte »regering for
Folkerepublikken Lugansk«.

25.7.2014
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10.

Den såkaldte
»Donbass People's
Militia«
»Нароóдное
ополчéние Донб
áсса«

Identificerende
oplysninger

Sociale medier:
http://vk.com/
polkdonbassa
+38-099-445-63-78;

Begrundelse

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som er
ansvarlig for at kæmpe imod de ukrainske
regeringsstyrker i det østlige Ukraine,
hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden
i Ukraine.

+38-094-912-96-60;

Den militante gruppe har bl.a. overtaget
kontrollen over flere regeringsbygninger i det
østlige Ukraine i begyndelsen af april 2014,
hvorved den underminerer Ukraines territoriale
integritet, suverænitet og uafhængighed.

+38-062-213-26-60

Dens tidligere leder, Pavel

E-mail: voenkom.dnr

Gubarev, er ansvarlig for at indtage den regio
nale regeringsbygning i Donetsk med prorus
siske styrker og har udråbt sig selv til »folkets
guvernør«.

+38-063-688-60-01;
+38-067-145-14-99;

@mail.ru
mobilisation@

Dato for
opførelse på
listen

25.7.2014

novorossia.co
Frivilligtelefon i
Rusland:
+7 (926) 428-99-51
+7 (967) 171-27-09
eller e-mail
novoross24@mail.ru
Adresse: Donetsk.
Prospect Zasyadko.13

11.

»Vostok battalion«

Sociale medier:

»батальоны
Восток«

http://vk.com/
patriotic_forces_of_
donbas

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som anses
for at være en af de vigtigste i det østlige
Ukraine.

25.7.2014

Ansvarlig for at kæmpe imod de ukrainske
regeringsstyrker i det østlige Ukraine,
hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden
i Ukraine.
Har forsøgt at indtage lufthavnen i Donetsk.

12.

Den statsejede
færgevirksomhed
»Kerch ferry«
Государственная
судоходная
компания
»Керченская
паромная переп
рава«
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Kerchenskaya
paromnaya pere
prava

16 Tselibernaya Street,
98307 Kerch
(Автономная
Республика Крым, г.
Керчь, ул. Цели
мберная, 16)
Kode: 14333981

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med
ukrainsk ret. »Krims parlament« vedtog reso
lution nr. 1757-6/14 den 17.3.2014»om natio
nalisering af visse selskaber, der tilhører det
ukrainske Infrastruktur- eller Landbrugsmini
sterium«, og »præsidiet i Krims parlament«
vedtog afgørelse nr. 1802-6/14 den 24.3.2014
om den statsejede færgevirksomhed »Kerch
Ferry«, hvori det meddeler beslaglæggelsen
af aktiver, der tilhører den statsejede færge
virksomhed »Kerch Ferry«, på vegne af
»Republikken Krim«. Virksomheden er
dermed reelt konfiskeret af »myndighederne«
i Krim.

25.7.2014
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13.

Den statsejede virk
somhed »Sevastopol
commercial seaport«
Государственное
предприятие
»Севастопольский
морской торговый
порт«

Identificerende
oplysninger

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

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Sevastopolski
morskoy torgovy
port

14.

Den statsejede virk
somhed »Kerch
commercial sea
port«
Государственное
предприятие
»Керченский
морской торговый
порт«

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

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Kerchenski morskoy
torgovy port

15.

Den statsejede virk
somhed »Universal
-Avia«
Государственном
предприятии
»Универсал-Авиа«

5, Aeroflotskaya street,
95024 Simferopol
(Аэрофлотская
улица, 5, Симфе
рополь г.)

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
»Universal-Avia«

16.

Kurstedet
»Nizhnyaya
Oreanda«

Resort »Nizhnyaya
Oreanda«, 08655,
Yalta, Oreanda

Санаторий
»Нижняя Ореанда«

(08655, г.Ялта, пгт.
Ореанда, Санаторий
»Нижняя Ореанда«)

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med
ukrainsk ret. Den 17.3.2014 vedtog »Krims
parlament« resolution nr. 1757-6/14»om natio
nalisering af visse selskaber, der tilhører det
ukrainske Infrastruktur- eller Landbrugsmini
sterium«, hvori det meddeler beslaglæggelsen
af aktiver, der tilhører den statsejede virk
somhed »Sevastopol commercial seaport«, på
vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden
er dermed reelt konfiskeret af »myndighe
derne« i Krim. Hvad angår omfanget af
handelen er det den største handelshavn i
Krim.

25.7.2014

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med
ukrainsk ret. »Krims parlament« vedtog reso
lution nr. 1757-6/14 den 17.3.2014»om natio
nalisering af visse selskaber, der tilhører det
ukrainske Infrastruktur- eller Landbrugsmini
sterium« og resolution nr. 1865-6/14 den
26.3.2014»om den statsejede virksomhed«
»Crimean Sea Ports« (»О Государственном
предприятии« »Крымские морские порты«),
hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver,
der tilhører den statsejede virksomhed »Kerch
Commercial Sea Port«, på vegne af »Repub
likken Krim«. Virksomheden er dermed reelt
konfiskeret af »myndighederne« i Krim. Hvad
angår omfanget af handelen er det den næst
største handelshavn i Krim.

25.7.2014

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med
ukrainsk ret. Den 24.3.2014 vedtog »præsidiet
i Krims parlament« afgørelse nr. 1794-6/
14»om den statsejede virksomhed« »Gosu
darstvenoye predpriyatiye Universal-Avia«
(»О Государственном предприятии« »Унив
ерсал-Авиа«), hvori det meddeler beslaglæg
gelsen af aktiver, der tilhører den statsejede
virksomhed »Universal-Avia«, på vegne af
»Republikken Krim«. Virksomheden er
dermed reelt konfiskeret af »myndighederne«
i Krim.

25.7.2014

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med
ukrainsk ret. Den 21. marts vedtog »præsidiet
i Krims parlament« afgørelse nr. 1767-6/
14»om spørgsmål vedrørende oprettelse af
sammenslutningen af sanatorier og kursteder«,
hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver,
der tilhører kurstedet »Nizhnyaya Oreanda«,
på vegne af »Republikken Krim«. Virksom
heden er dermed reelt konfiskeret af »myndig
hederne« i Krim.

25.7.2014
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17.

Den krimske virk
somhed »Azov
distillery plant«
Крымское респу
бликанское предп
риятие »Азовский
ликероводочный
Завод«

18.

Identificerende
oplysninger

40 Zeleznodorozhnaya
str., 96178 town of
Azov, Jankoysky
district
Джанкойский район,
пгт Азовское, ул.
Железнодорожная,
40)

Azovsky likerovo
dochny zavod

Kode: 01271681

Den statsejede
koncern »National
Association of
producers
»Massandra««

6, str. Mira,
Massandra 98600 city
of Yalta

Национальное
производственноаграрное
объединение
»Массандра«

(98600, г. Ялта, пгт
Массандра, ул. Мира,
д. 6)
Kode: 00411890

Nacionalnoye proiz
vodstvenno agrar
noye obyedinenye
Massandra

19.

Den statsejede virk
somhed »Magarach
of the national
institute of wine«
Государственное
предприятие
Агрофирма
»Магарач« Нацио
нального
института виног
рада и вина
»Магарач«
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
»Agrofirma Maga
rach« nacionalnogo
instituta vinograda i
vina »Magarach«

9 Chapayeva str.,
98433 Vilino, Bakh
chisarayski district,
(98433, Автономная
Республика Крым,
Бахчисарайский
район, с. Вилино, ул.
Чапаева, д. 9)
Kode: 31332064

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med
ukrainsk ret. Den 9. april vedtog »præsidiet i
Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 om
ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af
26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for
Republikken Krim »om nationalisering af
ejendom, der tilhører virksomheder, institu
tioner og organisationer i det agroindustrielle
kompleks, og som befinder sig på Repub
likken Krims område«, hvori det meddeler
beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører
»Azovsky likerovodochny zavod«, på vegne
af »Republikken Krim«. Virksomheden er
dermed reelt konfiskeret af »myndighederne«
i Krim.

25.7.2014

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med
ukrainsk ret. Den 9. april vedtog »præsidiet i
Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14»om
ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af
26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for
Republikken Krim om nationalisering af
ejendom, der tilhører virksomheder, institu
tioner og organisationer i det agroindustrielle
kompleks, og som befinder sig på Repub
likken Krims område«, hvori det meddeler
beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den
statsejede koncern »National Association of
producers »Massandra««, på vegne af »Repub
likken Krim«. Virksomheden er dermed reelt
konfiskeret af »myndighederne« i Krim.

25.7.2014

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med
ukrainsk ret. Den 9. april vedtog »præsidiet i
Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14»om
ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af
26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for
Republikken Krim om nationalisering af
ejendom, der tilhører virksomheder, institu
tioner og organisationer i det agroindustrielle
kompleks, og som befinder sig på Repub
likken Krims område«, hvori det meddeler
beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den
statsejede virksomhed »Gosudarstvenoye pred
priyatiye« »Agrofirma Magarach« nacional
nogo instituta vinograda i vina »Magarach«,
på vegne af »Republikken Krim«. Virksom
heden er dermed reelt konfiskeret af »myndig
hederne« i Krim.

25.7.2014
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20.

Den statsejede virk
somhed »Factory of
sparkling wine
Novy Svet«
Государственное
предприятиеЗавод
шампанских вин
»Новый свет«

Identificerende
oplysninger

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

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
»Zavod shampan
skykh vin Novy
Svet«

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med
ukrainsk ret. Den 9. april vedtog »præsidiet i
Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 om
ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af
26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for
Republikken Krim »om nationalisering af
ejendom, der tilhører virksomheder, institu
tioner og organisationer i det agroindustrielle
kompleks, og som befinder sig på Repub
likken Krims område«, hvori det meddeler
beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den
statsejede virksomhed »Zavod shampanskykh
vin Novy Svet«, på vegne af »Republikken
Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfi
skeret af »myndighederne« i Krim.

25.7.2014

Almaz-Antei er en russisk statsejet virk
somhed. Den fremstiller antiluftskyts, herunder
jord-til-luft-missiler, som den leverer til den
russiske hær. De russiske myndigheder har
leveret tunge våben til separatister i det
østlige Ukraine og dermed bidraget til desta
biliseringen af Ukraine. Disse våben benyttes
af separatister, bl.a. til nedskydning af fly.
Som
statsejet
virksomhed
bidrager
Almaz-Antei derfor til destabiliseringen af
Ukraine.

30.7.2014

Dobrolet er et datterselskab af et russisk stats
ejet flyselskab. Siden den ulovlige indlem
melse af Krim har Dobrolet indtil videre
udelukkende foretaget flyninger mellem
Moskva og Simferopol. Det fremmer derfor
integrationen af den ulovligt indlemmede
Autonome Republik Krim i den Russiske
Føderation og underminerer den ukrainske
suverænitet og territoriale integritet.

30.7.2014

Efter den ulovlige indlemmelse af Krim
overtog den såkaldte »Republikken Krim«
det fulde ejerskab af Russian National
Commercial Bank (RNCB). Den er nu blevet
den dominerende aktør på markedet, hvor den
før indlemmelsen ikke fandtes på Krim. Ved
at opkøbe eller overtage filialer af banker, der
trækker sig tilbage fra markedet på Krim, har
RNCB materielt og finansielt støttet den
russiske regerings handlinger med henblik på
at integrere Krim i Den Russiske Føderation
og underminerer derved Ukraines teritoriale
integritet.

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.Vereiskaya,
Moscow 121471,
Russia;

DOBROLET alias
DOBROLYOT

Flyselskabskode: QD

Добролет/Добролёт

Websted:
almaz-antey.ru;
E-mailadresse:
antey@almaz-antey.ru

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

23.

RUSSIAN
NATIONAL
COMMERCIAL
BANK

Med licens fra Central
Bank of Russia No.
1354
Russian Federation,
127 030 Moscow,
Krasnoproletarskaya
street 9/5.
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Identificerende
oplysninger

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

▼M11
24.

Donetsk Republic
(Offentlig organisa
tion)
Донецкая
республика

25.

Peace to Luhansk
Region (Russian:
Mir Luganschine)
Мир Луганщине

Offentlig »organisation«, der opstillede kandi
dater ved det såkaldte »valg« den 2. november
2014 i den såkaldte »Folkerepublikken
Donetsk«. Dette »valg« er i strid med ukrainsk
lov og er derfor ulovligt.

29.11.2014

Ved at deltage formelt i det ulovlige »valg«
har den således bidraget aktivt til handlinger
og politikker, der underminerer Ukraines terri
toriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og til yderligere at destabilisere
Ukraine. Ledet af Alexander ZAKHAR
CHENKO og grundlagt af Andriy PURGIN.

Offentlig »organisation«, der opstillede kandi
dater ved det såkaldte »valg« den 2. november
2014 i den såkaldte »Folkerepublikken
Luhansk«. Dette »valg« er i strid med
ukrainsk lov og er derfor ulovligt.

29.11.2014

Ved at deltage formelt i det ulovlige »valg«
har den således bidraget aktivt til handlinger
og politikker, der underminerer Ukraines terri
toriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og til yderligere at destabilisere
Ukraine. Ledet af Igor PLOTNITSKY.

26.

Free Donbass (aka
»Free Donbas«,
»Svobodny
Donbass«)
Свободный
Донбасс

27.

People's Union
(Narodny Soyuz)
Народный союз

Offentlig »organisation«, der opstillede kandi
dater ved det såkaldte »valg« den 2. november
2014 i den såkaldte »Folkerepublikken
Donetsk«. Dette »valg« er i strid med ukrainsk
lov og er derfor ulovligt.

29.11.2014

Ved at deltage formelt i det ulovlige »valg«
har den således bidraget aktivt til handlinger
og politikker, der underminerer Ukraines terri
toriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og til yderligere at destabilisere
Ukraine.

Offentlig »organisation«, der opstillede kandi
dater ved det såkaldte »valg« den 2. november
2014 i den såkaldte »Folkerepublikken
Luhansk«. Dette »valg« er i strid med
ukrainsk lov og er derfor ulovligt.
Ved at deltage formelt i det ulovlige »valg«
har den således bidraget aktivt til handlinger
og politikker, der underminerer Ukraines terri
toriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og til yderligere at destabilisere
Ukraine.

29.11.2014
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28.

Luhansk Economic
Union (Luganskiy
Ekonomicheskiy
Soyuz)

Identificerende
oplysninger

Begrundelse

»Social organisation«, der opstillede kandi
dater ved det ulovlige såkaldte »valg« den
2. november 2014 i den såkaldte »Folkerepub
likken Luhansk«. Nominerede en kandidat,
Oleg AKIMOV, til »leder« af den såkaldte
»Folkerepublikken Luhansk«. Dette »valg« er
i strid med ukrainsk lov og er derfor ulovligt.

Dato for
opførelse på
listen

29.11.2014

Ved at deltage formelt i det ulovlige »valg«
har den således bidraget aktivt til handlinger
og politikker, der underminerer Ukraines terri
toriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og til yderligere at destabilisere
Ukraine.

▼M12
29.

Cossack National
Guard
Казачья Нацио
нальная Гвардия

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har
støttet handlinger, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og som bidrager til yderligere at desta
bilisere Ukraine.

16.2.2015

Under ledelse af og derfor med forbindelse til
Nikolay KOZITSYN, som er en person, der er
opført på listen.
30.

Sparta battalion
Батальон »Спарта«

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har
støttet handlinger, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og som bidrager til yderligere at desta
bilisere Ukraine.

16.2.2015

Under ledelse af og derfor med forbindelse til
Arseny PAVLOV, som er en person, der er
opført på listen.
31.

Somali battalion
Батальон
»Сомали«

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har
støttet handlinger, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og som bidrager til yderligere at desta
bilisere Ukraine.

16.2.2015

Under ledelse af og derfor med forbindelse til
Mikhail TOLSTYKH alias Givi, som er en
person, der er opført på listen.
32.

Zarya battalion
Батальон »Заря«

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har
støttet handlinger, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og som bidrager til yderligere at desta
bilisere Ukraine.

16.2.2015

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har
støttet handlinger, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

16.2.2015

▼M14
33

Prizrak brigade
(»Бригада
»Призрак«)
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34.

35.

Oplot battalion

Social media:

Батальон »Оплот«

http://vk.com/
oplot_info

Kalmius battalion
Батальон
»Кальмиус«

36.

Death battalion
Батальон »Смерть«

37.

Identificerende
oplysninger

Public Movement
»NOVOROSSIYA«
Движение Ново
россия

Begrundelse

Dato for
opførelse på
listen

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har
støttet handlinger, der underminerer Ukraines
territoriale integritet, suverænitet og uafhæn
gighed, og som bidrager til yderligere at desta
bilisere Ukraine.

16.2.2015

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har
støttet handlinger, der underminerer Ukraines
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Folkebevægelsen
»Novorossiya«/»Nyt
Rusland« blev oprettet i november 2014 i
Rusland og ledes af den russiske officer Igor
Strelkov (identificeret som medlem af staben i
det overordnede direktorat for efterretninger i
Den Russiske Føderations Væbnede Styrkers
generalstab (GRU)).
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Ifølge dets erklærede mål er formålet at yde
generel, effektiv bistand til »Novorossiya«,
herunder ved at hjælpe militser, der kæmper
i det østlige Ukraine, og dermed støtte poli
tikker, der underminerer Ukraines territoriale
integritet, suverænitet og uafhængighed.
Har forbindelser til en person, der er opført på
listen for at underminere Ukraines territoriale
integritet.

