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▼B
BESLUIT 2014/145/GBVB VAN DE RAAD
van 17 maart 2014
betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die
de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van
Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name arti
kel 29,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op 6 maart 2014 veroordeelden de staatshoofden en regerings
leiders van de lidstaten van de Unie met klem de niet-uitgelokte
schending van de Oekraïense soevereiniteit en territoriale integri
teit door de Russische Federatie, en riepen zij de Russische Fe
deratie op haar strijdkrachten onmiddellijk terug te trekken naar
de gebieden waar zij permanent gestationeerd zijn, overeenkom
stig de relevante overeenkomsten. Zij riepen de Russische Fede
ratie op onmiddellijke toegang mogelijk te maken voor internatio
nale waarnemers. De staatshoofden en regeringsleiders waren van
oordeel dat de beslissing van de Hoge Raad van de Autonome
Republiek van de Krim om een referendum over de toekomstige
status van het grondgebied te houden, indruist tegen de Oekraï
ense grondwet en bijgevolg onwettig is.

(2)

De staatshoofden en regeringsleiders besloten om maatregelen te
nemen, onder meer die welke de Raad op 3 maart 2014 in over
weging heeft genomen, met name het opschorten van bilaterale
gesprekken met de Russische Federatie over visumaangelegenhe
den, alsook van de gesprekken met de Russische Federatie over
een nieuwe globale overeenkomst die de bestaande partnerschapsen samenwerkingsovereenkomst zou vervangen.

(3)

De staatshoofden en regeringsleiders onderstreepten dat de oplos
sing voor de crisis moet worden gezocht via onderhandelingen
tussen de regeringen van Oekraïne en van de Russische Federatie,
onder meer via eventuele multilaterale mechanismen, en dat, in
dien er binnen afzienbare termijn geen resultaten worden geboekt,
de Unie een beslissing zal nemen over aanvullende maatregelen,
zoals reisverboden, het bevriezen van vermogensbestanddelen en
het annuleren van de top EU-Rusland.

(4)

In de huidige omstandigheden, dienen er reisbeperkingen en een
bevriezing van vermogensbestanddelen te worden opgelegd je
gens personen die verantwoordelijk zijn voor acties die de terri
toriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oe
kraïne ondermijnen of bedreigen, waaronder acties betreffende
de toekomstige status van elk deel van het grondgebied die in
strijd zijn met de Oekraïense grondwet, alsmede personen, enti
teiten of lichamen die daarbij betrokken zijn.

(5)

Om een aantal maatregelen uit te voeren, is een bijkomend op
treden van de Unie vereist,
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
▼M9
1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst op of
doorreis via hun grondgebied te beletten van:
a) natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor, actief steun ver
lenen aan of uitvoering geven aan, acties of beleidsmaatregelen die
de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oe
kraïne, of de stabiliteit of veiligheid van Oekraïne ondermijnen of
bedreigen, of die de werkzaamheden van internationale organisaties
in Oekraïne belemmeren, en natuurlijke personen die met hen ver
bonden zijn;
b) natuurlijke personen die de Russische besluitvormers die verantwoor
delijk zijn voor de inlijving van de Krim of de destabilisatie van
Oost-Oekraïne actief materieel of financieel steunen of die daar voor
deel bij hebben, of
c) natuurlijke personen die transacties verrichten met de separatistische
groeperingen in de regio Donbass van Oekraïne,
als opgesomd in de bijlage.
▼B
2.
Lid 1 houdt niet in dat de lidstaten verplicht zijn de binnenkomst
op hun grondgebied van hun eigen onderdanen te weigeren.
3.
Lid 1 laat de gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde van het
internationale recht gebonden zijn, en wel:
a) als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie;
b) als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen
door, of plaatsvindt onder auspiciën van de Verenigde Naties;
c) krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immu
niteiten verleent; of
d) krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929 dat
werd gesloten tussen de Heilige Stoel (Vaticaanstad) en Italië.
4.
Lid 3 wordt ook geacht van toepassing te zijn op gevallen waarin
een lidstaat optreedt als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa (OVSE).
5.
De Raad wordt naar behoren geïnformeerd in elk van de gevallen
waarin een lidstaat krachtens lid 3 of lid 4 een vrijstelling verleent.
6.
De lidstaten kunnen vrijstellingen van de krachtens lid 1 opge
legde maatregelen verlenen voor reizen die plaatsvinden op grond van
dringende humanitaire noden, of om intergouvernementele vergaderin
gen en door de Europese Unie geïnitieerde vergaderingen of vergade
ringen waarvoor de Unie als gastheer optreedt, of vergaderingen waar
voor een lidstaat als fungerend voorzitter van de OVSE als gastheer
optreedt, bij te wonen waar een politieke dialoog wordt gevoerd waarbij
de beleidsdoelstellingen van de beperkende maatregelen, zoals de steun
voor territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oe
kraïne, rechtstreeks worden bevorderd.

2014D0145 — NL — 16.09.2015 — 006.002 — 4
▼B
7.
Een lidstaat die de in lid 6 bedoelde vrijstellingen wil verlenen,
brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De vrijstelling wordt
geacht te zijn toegestaan, tenzij één of meer leden van de Raad binnen
twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgestelde
vrijstelling, schriftelijk bezwaar maken bij de Raad. Indien één of meer
leden van de Raad bezwaar maken, kan de Raad, met een gekwalifi
ceerde meerderheid van stemmen, besluiten de voorgestelde vrijstelling
te verlenen.
8.
Wanneer een lidstaat krachtens de leden 3, 4, 6 en 7, machtiging
verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn grondgebied van de in
de bijlage vermelde personen, geldt deze machtiging alleen voor het
doel waarvoor ze is verleend en alleen voor de daarbij betrokken
persoon.

Artikel 2
▼M9
1.
Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, ei
gendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van:
a) natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor, actief steun ver
lenen aan of uitvoering geven aan, acties of beleidsmaatregelen die
de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oe
kraïne, of de stabiliteit of veiligheid van Oekraïne ondermijnen of
bedreigen, of die de werkzaamheden van internationale organisaties
in Oekraïne belemmeren, en natuurlijke personen of rechtspersonen,
entiteiten of lichamen die met hen verbonden zijn;
b) rechtspersonen, entiteiten of lichamen die materiële of financiële
steun verlenen aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit
en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen;
c) rechtspersonen, entiteiten of lichamen op de Krim of in Sebastopol
waarvan het eigendom in strijd met het Oekraïense recht is over
gedragen, of rechtspersonen, entiteiten of lichamen waaraan deze
overdracht voordeel heeft opgeleverd;
d) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die de
Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de inlijving
van de Krim of de destabilisatie van Oost-Oekraïne actief materieel
of financieel steunen of die daar voordeel bij hebben, of
e) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die
transacties verrichten met de separatistische groeperingen in de regio
Donbass van Oekraïne,
als opgesomd in de bijlage, worden bevroren.
▼B
2.
Er worden geen tegoeden of economische middelen rechtstreeks of
onrechtstreeks ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de op de
lijst in de bijlage geplaatste natuurlijke personen of rechtspersonen,
entiteiten of lichamen.
3.
De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan, onder voorwaarden
die zij passend acht, toestemming geven voor de vrijgave of de beschik
baarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen,
nadat zij heeft vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische
middelen:
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a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoef
ten van de in de bijlage genoemde personen en de leden van hun
gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor voedsel,
huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behan
delingen,
belastingen,
verzekeringspremies
of
openbare
voorzieningen;
b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en
de vergoeding van kosten in verband met de verlening van juridische
diensten;
c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten
voor het loutere houden of beheren van bevroren tegoeden of eco
nomische middelen; of
d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de
bevoegde autoriteit, ten minste twee weken voor zij de toestemming
geeft, de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Com
missie in kennis heeft gesteld van de redenen waarom zij meent dat
specifieke toestemming moet worden gegeven.
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in
kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.
4.
In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van een
lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren
tegoeden of economische middelen indien aan de volgende voorwaarden
is voldaan:
a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een
scheidsrechterlijke beslissing die is gegeven vóór de datum waarop
de persoon, de entiteit of het lichaam bedoeld in lid 1, op de lijst in
bijlage is geplaatst, dan wel van een vóór of na die datum in de Unie
gegeven rechterlijke of administratieve beslissing, of in de betrokken
lidstaat uitvoerbare rechterlijke beslissing;
b) de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden
aangewend om te voldoen aan vorderingen die bij een dergelijke
beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig
de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de
rechten van de houders van dergelijke vorderingen;
c) de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijst in de
bijlage geplaatste natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of
lichaam, en
d) de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde
van de betrokken lidstaat.
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in
kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.
5.
Lid 1 belet niet dat een op de lijst geplaatste natuurlijke persoon of
rechtspersoon, entiteit of lichaam, betalingen doet die verschuldigd zijn
uit hoofde van een contract dat is gesloten vóór de datum waarop die
natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam op de lijst in de
bijlage werd geplaatst, mits de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat
de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een
natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam bedoeld in lid 1.
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6.
Lid 2 is niet van toepassing op het overmaken op bevroren reke
ningen van:
a) rente of andere inkomsten op die rekeningen;
b) betalingen die verschuldigd zijn overeenkomstig contracten, overeen
komsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de
datum waarop de in de leden 1 en 2 voorziene maatregelen op
deze rekeningen van toepassing werden; of
c) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van een gerechtelijke,
administratieve of scheidsrechterlijke beslissing die in de Unie is
gegeven of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is,
mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onderworpen blijven
aan de in lid 1 voorziene maatregelen.

Artikel 3
▼M3
1.
De Raad besluit met eenparigheid van stemmen op voorstel van
een lidstaat of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buiten
landse zaken en veiligheidsbeleid om de lijst in de bijlage vast te stellen
en aan te passen.
▼B
2.
De Raad stelt de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon,
entiteit of lichaam in kennis van het in lid 1 bedoelde besluit, met
inbegrip van de redenen voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks,
indien het adres bekend is, hetzij middels de bekendmaking van een
kennisgeving, zodat die persoon, entiteit of dat lichaam daarover op
merkingen kan indienen.
3.
Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw
bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad het in lid 1 bedoelde
besluit en brengt hij de betrokken persoon, entiteit of het lichaam daar
van op de hoogte.

Artikel 4
1.
In de bijlage worden de redenen voor opneming van de in artikel 1,
lid 1, en artikel 2, lid 1, bedoelde natuurlijke of rechtspersonen, enti
teiten of lichamen in de lijst vermeld.
2.
De bijlage bevat ook de informatie, indien beschikbaar, die nodig
is voor het identificeren van de betrokken natuurlijke of rechtspersonen,
entiteiten of lichamen. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die
informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en ge
boorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, ge
slacht, adres indien bekend en functie of beroep. Met betrekking tot
rechtspersonen, entiteiten of lichamen, kan dergelijke informatie bestaan
uit namen, plaats en datum van registerinschrijving, registratienummer
en plaats van vestiging.

Artikel 5
Om het effect van de in artikel 1, lid 1, en artikel 2, lid 1, bedoelde
maatregelen zo groot mogelijk te maken, moedigt de Unie derde landen
aan soortgelijke beperkende maatregelen te treffen als die waarin in dit
besluit is voorzien.
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Artikel 6
Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in
het Publicatieblad van de Europese Unie.
▼M14
Dit besluit is van toepassing tot en met 15 maart 2016.
▼B
Dit besluit wordt voortdurend geëvalueerd. Het wordt zo nodig verlengd
of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan
niet zijn bereikt.
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BIJLAGE
Lijst van in artikel 1 en artikel 2 bedoelde personen, entiteiten en lichamen

▼M3
▼C1
Personen

▼B
Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van
plaatsing op
de lijst

▼M14
1.

Sergey Valerye
vich AKS
YONOV,
►C4 Sergei Va
lerievich AKS
ENOV (Сергей
Валерьевич AK
CëHOB) ◄,

Geboortedatum:
26.11.1972
Geboorteplaats: Beltsy
(Bălți), nu Republiek
Moldavië

Serhiy Valeriy
ovych AKS
YONOV (Сергiй
Валерiйович Ак
сьонов)

Aksyonov is op 27 februari 2014 in de Verk
hovna Rada (Hoge Raad) van de Krim, in aan
wezigheid van pro-Russische gewapende man
nen, verkozen tot „minister-president van de
Krim”. Zijn „verkiezing” is op 1 maart 2014
ongrondwettelijk verklaard door Oleksandr Tur
chynov. Aksyonov heeft actief geijverd voor het
op 16 maart 2014 geplande „referendum”. Sedert
9 oktober 2014 is hij het „hoofd” van de zo
genaamde „Republiek van de Krim”.

17.3.2014

Lid van het presidium van de Russische
staatsraad.

2.

Vladimir Andreev
ich Konstantinov
(Владимир Ан
дреевич Ко
нстантинов)

Geboortedatum:
19.11.1956
Geboorteplaats:
Vladimirovka (ook
bekend als
Vladimirovca), regio
Slobozia, Socialistische
Sovjetrepubliek
Moldavië (thans de
Republiek Moldavië) of
Bogomol,
Socialistische
Sovjetrepubliek
Moldavië

Als voorzitter van de Hoge Raad van de Auto
nome Republiek van de Krim heeft Konstantinov
een belangrijke rol gespeeld in de door de Verk
hovna Rada genomen beslissingen over het „re
ferendum” gericht tegen de territoriale integriteit
van Oekraïne, en heeft hij de kiezers opgeroepen
vóór onafhankelijkheid van de Krim te stemmen.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich
Temirgaliev
(Рустам Иль
мирович Тем
иргалиев)

Geboortedatum:
15.8.1976
Geboorteplaats:
Ulan-Ude, Autonome
Socialistische
Sovjetrepubliek Buryat
(Russische
Socialistische
Federatieve
Sovjetrepubliek)

Als voormalige vicevoorzitter van de Raad van
ministers van de Krim heeft Temirgaliev een be
langrijke rol gespeeld in de door de Verkhovna
Rada genomen beslissingen over het „referen
dum” gericht tegen de territoriale integriteit van
de Krim. Hij heeft actief geijverd voor integratie
van de Krim in de Russische Federatie.

17.3.2014

4.

Denis Valentino
vich Berezovskiy
(Денис Вал
ентинович Бер
езовский)

Geboortedatum:
15.7.1974
Geboorteplaats:
Kharkiv, Socialistische
Sovjetrepubliek
Oekraïne

Berezovskiy is op 1 maart 2014 benoemd tot com
mandant van de Oekraïense marine, maar heeft na
dien trouw gezworen aan het leger van de Krim, en
zodoende zijn eed aan de Oekraïense marine gebro
ken.
Hij werd vervolgens benoemd tot plaatsvervangend
bevelhebber van de Zwarte Zeevloot van de Russi
sche Federatie.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailo
vich Chaliy
(Алексей Ми
хайлович Чалый)

Geboortedatum:
13.6.1961
Geboorteplaats:
Moskou of Sebastopol

Chaliy is op 23 februari 2014 door het volk uitge
roepen tot „burgemeester van Sebastopol” en hij
heeft deze „uitverkiezing” aanvaard. Hij heeft er
actief voor geijverd dat Sebastopol na het op
16 maart 2014 geplande „referendum” een aparte
entiteit van de Russische Federatie zou worden. Hij
heeft het Verdrag betreffende de aanneming van de
Republiek Krim door Rusland ondertekend. voor
zitter van de Wetgevende Vergadering van de stad
Sebastopol.

17.3.2014
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▼M14
Naam

6.

Identificatiegegevens

8.

Datum van
plaatsing op
de lijst

Geboortedatum:
29.3.1965

Zima is op 3 maart 2014 door „minister-presi
dent” Aksyonov benoemd tot nieuw hoofd van
de Veiligheidsdienst van de Krim (SBU) en hij
heeft deze benoeming aanvaard. Hij heeft rele
vante informatie, waaronder een databank, door
gespeeld aan de Russische Inlichtingendienst
(SBU). Daartoe behoorde ook informatie over
pro-Europese Maidan-activisten en mensenrech
tenverdedigers van de Krim. Hij heeft een be
langrijk aandeel gehad in de acties die moesten
voorkomen dat de Oekraïense autoriteiten het
grondgebied van de Krim zouden controleren.
Op 11 maart 2014 hebben voormalige
SBU-officieren van de Krim de vorming van
een onafhankelijke Veiligheidsdienst van de
Krim afgekondigd.

17.3.2014

Yuriy Gennadye
vich Zherebtsov

Geboortedatum:
19.11.1969

17.3.2014

(Юрий Геннад
иевич Жеребцов)

Geboorteplaats: Izmail,
regio Odessa,
Socialistische
Sovjetrepubliek
Oekraïne of Odessa

Raadgever van de voorzitter van de Verkhovna
Rada van de Krim; één van de belangrijkste or
ganisatoren van het „referendum” van 16 maart
2014 gericht tegen de territoriale integriteit van
Oekraïne. Lid van de civiele kamer van de zo
genaamde „Republiek Krim”.

Sergey Pavlovych
Tsekov

Geboortedatum:
29.9.1953 of
23.9.1953

Vicevoorzitter van de Verkhovna Rada; Tsekov
heeft samen met Sergey Aksyonov het initiatief
genomen tot het ongrondwettelijke ontslag van
de regering van de Autonome Republiek van
de Krim. Hij heeft Vladimir Konstantinov hierbij
betrokken door hem met ontslag te bedreigen.
Hij heeft openlijk erkend dat parlementsleden
van de Krim het initiatief hebben genomen om
Russische soldaten te verzoeken de Verkhovna
Rada van de Krim over te nemen. Hij was een
van de eerste leiders van de Krim die openlijk
hebben gepleit voor de annexatie van de Krim
bij Rusland.

17.3.2014

Pyotr Anatolyevich
Zima
(Пётр Ана
тольевич Зима)

7.

Redenen

(Сергей Павлович
Цеков)

Geboorteplaats:
Simferopol

Lid van de Federatieraad van de Russische Fe
deratie namens de zogenaamde „Republiek
Krim”.
9.

10.

Ozerov, Viktor
Alekseevich

Geboortedatum:
5.1.1958

(Виктор Алек
сеевич Озеров)

Geboorteplaats:
Abakan, Chakassië

Dzhabarov, Vladi
mir Michailovich

Geboortedatum:
29.9.1952

(Владимир Ми
хайлович Джаба
ров)

Voorzitter van de Veiligheids- en Defensiecom
missie van de Federatieraad van de Russische
Federatie.

17.3.2014

Op 1 maart 2014 heeft Ozerov, namens de
Veiligheids- en Defensiecommissie van de Fede
ratieraad, in de Federatieraad openlijk zijn steun
uitgesproken voor de inzet van Russische strijd
krachten in Oekraïne.
Eerste vicevoorzitter van de Commissie Inter
nationale Zaken van de Federatieraad van de
Russische Federatie.
Op 1 maart 2014 heeft Dzhabarov, namens de
Commissie Internationale Zaken van de Federa
tieraad, in de Federatieraad openlijk zijn steun
uitgesproken voor de inzet van Russische strijd
krachten in Oekraïne.

17.3.2014
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11.

Klishas, Andrei
Aleksandrovich

Identificatiegegevens

Geboortedatum:
9.11.1972

(Андрей Алексан Geboorteplaats:
дрович Клишас)
Sverdlovsk

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Redenen

Voorzitter van de Commissie grondwettelijk
recht van de Federatieraad van de Russische Fe
deratie.

Datum van
plaatsing op
de lijst

17.3.2014

Op 1 maart 2014 heeft Klishas in de Federatie
raad openlijk zijn steun uitgesproken voor de
inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.
In openbare verklaringen heeft Klishas gepro
beerd een Russische militaire interventie in Oe
kraïne te rechtvaardigen door te beweren dat de
Oekraïense president zijn steun verleent aan de
oproep van de Krimse autoriteiten, gericht aan de
president van de Russische Federatie, om de bur
gers van de Krim op alle mogelijke manieren
bijstand te verlenen en te verdedigen.

Ryzhkov, Nikolai
Ivanovich

Geboortedatum:
28.9.1929

(Николай
Иванович
Рыжков)

Geboorteplaats:
Dyleevka, regio
Donetsk, Socialistische
Sovjetrepubliek
Oekraïne

Bushmin, Evgeni
Viktorovich

Geboortedatum:
4.10.1958

Vicevoorzitter van de Federatieraad van de Rus
sische Federatie.

(Евгений Викто
рович Бушмин)

Geboorteplaats:
Lopatino, regio
Sergachiisky,
Socialistische
Federatieve
Sovjetrepubliek
Rusland

Op 1 maart 2014 heeft Bushmin in de Federatie
raad openlijk zijn steun uitgesproken voor de
inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

Totoonov, Aleks
andr Borisovich

Geboortedatum:
3.4.1957

(Александр Бори
сович Тотоонов)

Geboorteplaats:
Ordzhonikidze,
Noord-Ossetië

Lid van de Commissie cultuur, wetenschap en
informatie van de Federatieraad van de Russi
sche Federatie.

Panteleev, Oleg
Evgenevich

Geboortedatum:
21.7.1952

Voormalige eerste vicevoorzitter van de Com
missie Parlementaire Zaken van de Federatieraad.

(Олег Евгеньевич
Пантелеев)

Geboorteplaats:
Zhitnikovskoe, regio
Kurgan

Op 1 maart 2014 heeft Panteleev in de Federa
tieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de
inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

Mironov, Sergei
Mikhailovich

Geboortedatum:
14.2.1953

(Сергей Ми
хайлович Ми
ронов)

Geboorteplaats:
Pushkin, regio
Leningrad

Lid van de Raad van de Doema; leider van de
fractie „Eerlijk Rusland” in de Doema van de
Russische Federatie.

Zheleznyak, Sergei
Vladimirovich

Geboortedatum:
30.7.1970

Vicevoorzitter van de Doema van de Russische
Federatie.

(Сергей Владим
ирович Железняк)

Geboorteplaats: St.Petersburg (voorheen
Leningrad)

Steunt actief de inzet van Russische gewapende
strijdkrachten in Oekraïne, alsook de annexatie
van de Krim. Hij was aanvoerder van de beto
ging voor de inzet van Russische gewapende
strijdkrachten in Oekraïne.

Lid van de Commissie federale aangelegenheden,
regionaal beleid en het noorden van de Federa
tieraad van de Russische Federatie.

17.3.2014

Op 1 maart 2014 heeft Ryzhkov in de Federa
tieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de
inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

17.3.2014

17.3.2014

Op 1 maart 2014 heeft Totoonov in de Federa
tieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de
inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.
17.3.2014

17.3.2014

Initiatiefnemer van de wet op grond waarvan de
Russische Federatie, onder het voorwendsel van
bescherming van Russische burgers, delen van
het grondgebied van een vreemd land in de Fe
deratie kan opnemen, zonder toestemming van
dat land of zonder internationaal verdrag.
17.3.2014
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18.

Slutski, Leonid
Eduardovich
(Леонид Эд
уардович
Слуцкий)

Geboortedatum:
4.1.1968
Geboorteplaats:
Moskou

Voorzitter van de Commissie voor het Gemene
best van Onafhankelijke Staten (GOS) van de
Doema van de Russische Federatie (lid van
LDPR).
Steunt actief de inzet van Russische gewapende
strijdkrachten in Oekraïne, alsook de annexatie
van de Krim.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr
Viktorovich
(Александр Ви
кторович Витко)

Geboortedatum:
13.9.1961
Geboorteplaats:
Vitebsk (Socialistische
Sovjetrepubliek
Belarus)

Commandant van de Zwarte Zeevloot, viceadmi
raal.
Voert het bevel over Russische troepen die soe
verein Oekraïens grondgebied hebben bezet.

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy
Alekseevich
(Анатолий Алек
сеевич Сидоров)

Geboortedatum:
2.7.1958
Geboorteplaats: Siva,
regio Perm, USSR

Commandant van het westelijke militair district
van Rusland, waarvan eenheden op de Krim zijn
ingezet. Hij is verantwoordelijk voor een deel
van de Russische militaire aanwezigheid op de
Krim die de soevereiniteit van Oekraïne onder
mijnt, en heeft de autoriteiten van de Krim ge
holpen het publieke protest te smoren tegen het
voornemen een „referendum” te organiseren en
aansluiting te zoeken bij Rusland.

17.3.2014

21.

Galkin, Viktoro
vich Aleksandr
(Александр Ви
кторович Галкин)

Geboortedatum:
22.3.1958
Geboorteplaats:
Ordzhonikidze,
Autonome
Socialistische
Sovjetrepubliek
Noord-Ossetië

Zuidelijk militair district van Rusland, waarvan
troepen op de Krim aanwezig zijn; de Zwarte
Zeevloot staat onder bevel van Galkin; een groot
deel van de troepenbeweging naar de Krim is via
het zuidelijke militaire district verlopen.
Commandant van het zuidelijke militaire district
(„ZMD”) van Rusland. Eenheden van het ZMD
worden ingezet op de Krim. Hij is verantwoor
delijk voor een deel van de Russische militaire
aanwezigheid op de Krim die de soevereiniteit
van Oekraïne ondermijnt, en heeft de autoriteiten
van de Krim geholpen het publieke protest te
smoren tegen het voornemen een „referendum”
te organiseren en aansluiting te zoeken bij Rus
land. Daarbij komt nog dat de Zwarte Zeevloot
onder controle staat van het militair district.

17.3.2014

22.

Rogozin, Dmitry
Olegovich
(Дмитрий Ол
егович Рогозин)

Geboortedatum:
21.12.1963
Geboorteplaats:
Moskou

Vicepremier van de Russische Federatie. Heeft
openlijk opgeroepen tot annexatie van de Krim.

21.3.2014

23.

Glazyev, Yurievich
Sergey
(Сергей Юрьевич
Глазьев)

Geboortedatum:
1.1.1961
Geboorteplaats:
Zaporozhye,
Socialistische
Sovjetrepubliek
Oekraïne

Adviseur van de president van de Russische Fe
deratie. Heeft openlijk opgeroepen tot annexatie
van de Krim.

21.3.2014

24.

Matviyenko, Va
lentina Ivanova
(geboren Tyutina)
(Валентина
Ивановна Матви
енко (geboren
Тютина))

Geboortedatum:
7.4.1949
Geboorteplaats:
Shepetovka, regio
Khmelnitsky
(Kamenets-Podolsky),
Socialistische
Sovjetrepubliek
Oekraïne

Voorzitter van de Federatieraad. Heeft op 1 maart
2014 openlijk de inzet van Russische troepen in
Oekraïne gesteund in de Federatieraad.

21.3.2014

25.

Naryshkin, Sergei
Evgenevich
(Сергей Ев
геньевич Нары
шкин)

Geboortedatum:
27.10.1954
Geboorteplaats: St.Petersburg (voorheen
Leningrad)

Voorzitter van de Doema. Heeft openlijk de inzet
van Russische troepen in Oekraïne gesteund.
Heeft openlijk het Verdrag tot hereniging van
Rusland en de Krim en de bijbehorende federale
constitutionele wet gesteund.

21.3.2014
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26.

Dmitry Konstanti
novich KISE
LYOV,
Dmitrii Konstanti
novich KISELEV
(Дмитрий Ко
нстантинович
Киселёв)

Geboortedatum:
26.4.1954
Geboorteplaats:
Moskou

Op 9 december 2013 bij presidentieel decreet
benoemd tot hoofd van het persbureau „Rossiya
Segodnya” van de Russische Federatie.
Spilfiguur van de regeringspropaganda ter ver
dediging van het inzetten van Russische troepen
in Oekraïne.

21.3.2014

27.

Nosatov, Alexan
der Mihailovich
(Александр Ми
хайлович Но
сатов)

Geboortedatum:
27.3.1963
Geboorteplaats:
Sebastopol,
Socialistische
Sovjetrepubliek
Oekraïne

Plaatsvervangend bevelhebber van de Zwarte
Zeevloot, divisieadmiraal.
Bevelhebber van de Russische troepen die soe
verein Oekraïens grondgebied bezetten.

21.3.2014

28.

Kulikov, Valery
Vladimirovich
(Валерий Влад
имирович
Куликов)

Geboortedatum:
1.9.1956
Geboorteplaats:
Zaporozhye,
Socialistische
Sovjetrepubliek
Oekraïne

Plaatsvervangend bevelhebber van de Zwarte
Zeevloot, divisieadmiraal.
Bevelhebber van de Russische troepen die soe
verein Oekraïens grondgebied bezetten.

21.3.2014

29.

Surkov, Vladislav
Yurievich
(Владислав
Юрьевич Сурков)

Geboortedatum:
21.9.1964
Geboorteplaats:
Solntsevo, regio
Lipetsk

Assistent van de president van de Russische Fe
deratie. Heeft op de Krim mede het proces ge
organiseerd waarbij plaatselijke gemeenschappen
van de Krim werden gemobiliseerd om acties op
te zetten ter ondermijning van de Oekraïense au
toriteiten op de Krim.

21.3.2014

30.

Mikhail Grigorye
vich Malyshev
(Михаил Григо
рьевич Малышев)

Geboortedatum:
10.10.1955
Geboorteplaats:
Simferopol,Krim

Voorzitter van de kiescommissie op de Krim.
Verantwoordelijk voor het beheer van het „refe
rendum” op de Krim. Onder het Russisch sys
teem verantwoordelijk voor het ondertekenen
van de resultaten van het „referendum”.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich
Medvedev
(Валерий Кир
иллович Мед
ведев)

Geboortedatum:
21.8.1946
Geboorteplaats:
Shmakovka, regio
Primorsky

Voorzitter van de kiescommissie op de Krim.
Verantwoordelijk voor het beheer van het „refe
rendum” op de Krim. Onder het Russisch sys
teem verantwoordelijk voor het ondertekenen
van de resultaten van het „referendum”.

21.3.2014

32.

Luitenant-generaal
Igor Nikolaevich
(Mykolayovich)
Turchenyuk
(Игорь Никол
аевич Турченюк)

Geboortedatum:
5.12.1959
Geboorteplaats: Osh,
Socialistische
Sovjetrepubliek
Kirgizië

De facto commandant van de op de Krim inge
zette Russische troepen (die Rusland officieel
„plaatselijke zelfverdedigingsmilities” blijft noe
men). Plaatsvervangend commandant van het
zuidelijke militaire district.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna
Mizulina (geboren
Dmitriyeva)
(Елена Борисовна
Мизулина (gebo
ren Дмитриева)

Geboortedatum:
9.12.1954
Geboorteplaats: Bui,
regio Kostroma

Afgevaardigde in de Doema. Opsteller en
mede-indiener van recente wetgevingsvoorstellen
in Rusland waardoor het voor regio's van andere
landen mogelijk zou zijn geworden zich bij Rus
land aan te sluiten zonder voorafgaande instem
ming van hun centrale autoriteiten.

21.3.2014

34.

Dmitry Nikolay
evich Kozak
(Дмитрий Никол
аевич Козак)

Geboortedatum:
7.11.1958
Geboorteplaats:
Bandurovo, regio
Kirovograd,
Socialistische
Sovjetrepubliek
Oekraïne

Viceminister-president. Belast met het toezicht
op de integratie van de geannexeerde Autonome
Republiek Krim in de Russische Federatie.

29.4.2014
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35.

Oleg Yevgenyvich
Belaventsev
(Олег Евгеньевич
Белавенцев)

Geboortedatum:
15.9.1949
Geboorteplaats:
Moskou

Gevolmachtigd vertegenwoordiger van de presi
dent van de Russische Federatie in het zogeheten
„Federale District Krim”, niet-permanent lid van
de Russische Veiligheidsraad. Is belast met de
uitvoering van de grondwettelijke prerogatieven
van het Russische staatshoofd op het grond
gebied van de geannexeerde Autonome Repu
bliek Krim.

29.4.2014

36.

Oleg Genrikhovich
Savelyev
(Олег Генрихович
Савельев)

Geboortedatum:
27.10.1965
Geboorteplaats:
Leningrad

minister voor Krimzaken. Belast met de integra
tie van de geannexeerde Autonome Republiek
Krim in de Russische Federatie.

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich
Menyailo
(Сергей Иванович
Меняйло)

Geboortedatum:
22.8.1960
Geboorteplaats:
Alagir, Autonome
Socialistische
Sovjetrepubliek
Noord-Ossetië,
Socialistische
Federatieve
Sovjetrepubliek
Rusland

Gouverneur van de geannexeerde Oekraïense
stad Sebastopol.

29.4.2014

38.

Olga Fedorovna
Kovitidi
(Ольга Фёдоровна
Ковитиди)

Geboortedatum:
7.5.1962
Geboorteplaats:
Simferopol,
Socialistische
Sovjetrepubliek
Oekraïne

Lid van de Raad van de Russische Federatie
namens de geannexeerde Autonome Republiek
Krim.

29.4.2014

40.

Sergei Ivanovich
Neverov
(Сергей Иванович
Неверов)

Geboortedatum:
21.12.1961
Geboorteplaats:
Tashtagol, USSR

Vicevoorzitter van de Doema, „Verenigd Rus
land”. Mede-indiener van wetgeving met het
oog op de integratie van de Autonome Republiek
Krim in de Russische Federatie.

29.4.2014

41.

Igor Dmitrievich
SERGUN
(Игорь Дми
триевич Сергун)

Geboortedatum:
28.3.1957
Geboorteplaats:
Podolsk, Moskou
Oblast

Directeur van de GRU (hoofddirectoraat inlich
tingen), plaatsvervangend hoofd van de generale
staf van de strijdkrachten van de Russische Fe
deratie, luitenant-generaal. Verantwoordelijk
voor de activiteiten van GRU-functionarissen in
Oost-Oekraïne.

29.4.2014

42.

Valery Vasilevich
Gerasimov
(Валерий Вас
ильевич Гер
асимов)

Geboortedatum:
8.9.1955
Geboorteplaats: Kazan

Hoofd van de generale staf van de strijdkrachten
van de Russische Federatie, eerste viceminister
van Defensie van de Russische Federatie, gene
raal van de landmacht. Verantwoordelijk voor de
grootschalige stationering van Russische troepen
langs de grens met Oekraïne en voor het uitblij
ven van enige de-escalatie van de situatie.

29.4.2014

43.

German Prokopiv

Actief als leider van de „Garde van Loegansk”.
Nam deel aan de bezetting van het regionale
kantoor van de veiligheidsdienst te Loegansk.
Onderhoudt nauwe banden met het zogeheten
„Leger van het Zuid-Oosten”.

29.4.2014

_____
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44.

Valeriy Dmitrie
vich Bolotov
(Валерий Дми
триевич Болотов)

Geboortedatum:
13.2.1970
Geboorteplaats:
Loegansk

Een van de leiders van de separatistische groe
pering „Leger van het Zuid-Oosten”, die het ge
bouw van de veiligheidsdienst van de regio Loe
gansk bezette. Gepensioneerd officier. Voor
afgaand aan de bezetting van het gebouw waren
hij en andere medeplichtigen in het bezit van
wapens die kennelijk op illegale wijze door Rus
land en door lokale criminele groeperingen wa
ren verstrekt.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgeno
vych PURGIN
(Андрiй Eвг
енович Пургiн),
Andrei Evgenevich
PURGIN
(Андрей Ев
геньевич Пургин)

Geboortedatum:
26.1.1972
Geboorteplaats:
Donetsk

Voormalig hoofd van de „Republiek Donetsk”,
actief als deelnemer aan en organisator van se
paratistische acties, coördinator van het optreden
van de „Russische toeristen” in Donetsk. Stond
mede aan de wieg van het „Burgerinitiatief van
Donbass voor de Euraziatische Unie”. Zo
genaamde „voorzitter” van de „Volksraad van
de Volksrepubliek Donetsk”.

29.4.2014

46.

Denys Volodymy
rovych PUSHY
LIN
(Денис Володим
ирович Пушилiн),
Denis Vladimiro
vich PUSHILIN
(Денис Владим
ирович Пушилин)

Geboortedatum:
9.5.1981 of 9.5.1982
Geboorteplaats:
Makiikva (Donetsk
oblast)

Een van de leiders van de „Volksrepubliek Do
netsk”. Nam deel aan de bestorming en bezetting
van het gebouw van de regionale overheid. Ac
tief als woordvoerder van de separatisten. Zoge
heten „vicevoorzitter” van de „Volksraad” van
de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

29.4.2014

47.

Tsyplakov Sergey
Gennadevich

Geboortedatum:
1.5.1983
Geboorteplaats:
Khartsyzsk, Donetsk
Oblast

Een van de leiders van de ideologisch radicale
organisatie Volksmilitie van Donbas. Nam actief
deel aan de bezetting van een aantal overheids
gebouwen in de regio Donetsk.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodo
vich Girkin
(Игорь
Всеволодович Ги
ркин), ook bekend
als Igor Strelkov
(Ihor Strielkov)

Geboortedatum:
17.12.1970
Geboorteplaats:
Moskou

Geldt als personeelslid van het hoofddirectoraat
inlichtingen van de generale staf van de strijd
krachten van de Russische Federatie (GRU).
Was betrokken bij incidenten in Sloviansk. Hij
is medewerker voor veiligheidsaangelegenheden
van Sergey Aksionov, die zichzelf heeft uitge
roepen tot premier van de Krim. Hoofd van de
publieke beweging „Novorossia”.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Vikto
rovich Volodin
(Вячеслав Викто
рович Володин)

Geboortedatum:
4.2.1964
Geboorteplaats:
Alekseevka, regio
Saratov.

Eerste vicechef-staf van de presidentiële kansela
rij van Rusland. Belast met het toezicht op de
politieke integratie van de geannexeerde Oekraï
ense regio Krim in de Russische Federatie.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolie
vich Shamanov
(Владимир Ана
тольевич
Шаманов)

Geboortedatum:
15.2.1957
Geboorteplaats:
Barnaul.

Commandant van de Russische luchtlandings
troepen, kolonel-generaal. Is vanuit deze leiding
gevende positie verantwoordelijk voor de inzet
van Russische luchtlandingstroepen op de Krim.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolae
vich Pligin
(Владимир
Николаевич Пл
игин)

Geboortedatum:
19.5.1960
Geboorteplaats:
Ignatovo,
Vologodsk Oblast,
USSR.

Voorzitter van de Commissie grondwettelijk
recht van de Doema. Verantwoordelijk voor het
faciliteren van de vaststelling van wetgeving be
treffende de annexatie van de Krim en Seba
stopol bij de Russische Federatie.

12.5.2014
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52.

Petr Grigorievich
JAROSH
(Петр Григо
рьевич Ярош)

Geboortedatum::
30.1.1971 of
16.3.1966
Geboorteplaats:
Skvortsovo, regio
Simferopol, Krim

Hoofd van het bureau voor de Krim van de fe
derale migratiedienst. Verantwoordelijk voor de
systematische en versnelde afgifte van Russische
paspoorten voor ingezetenen van de Krim.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich
Kozyura
(Олег Григо
рьевич Козюра)

Geboortedatum:
19.12.1962
Geboorteplaats:
Zaporozhye

Hoofd van het bureau voor de Krim van de fe
derale migratiedienst. Verantwoordelijk voor de
systematische en versnelde afgifte van Russische
paspoorten voor ingezetenen van Sebastopol.

12.5.2014

54.

Viacheslav PO
NOMARIOV,
Vyacheslav Vol
odymyrovich PO
NOMARYOV
(В'ячеслав Волод
имирович Поном
арьов),
Viacheslav Vladi
mirovich PO
NOMAREV
(Вячеслав Влад
имирович Поном
арëв)

Geboortedatum:
2.5.1965
Geboorteplaats:
Sloviansk (Donetsk
oblast)

Voormalige door zichzelf benoemde burgemees
ter van Slaviansk. Ponomariov heeft Vladimir
Poetin opgeroepen Russische strijdkrachten te
sturen ter bescherming van de stad en heeft
hem later verzocht wapens te leveren. Medestan
ders van Ponomariov zijn betrokken bij kidnap
pingen; zij hebben Irma Krat en Simon
Ostrovsky, een reporter van Vice News, gevan
gen genomen; beiden zijn later weer vrijgelaten.
Zij hebben militaire waarnemers (ingezet in het
kader van het Weens Document van de OVSE)
gevangen gehouden. Blijft betrokken bij de on
dersteuning van separatistische acties en
beleidsmaatregelen.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich
Bezler
(Игорь Никол
аевич Безлер),
ook bekend als
Bes (duivel)

Geboortedatum:
30.12.1965
Geboorteplaats:
Simferopol, Krim

Een van de leiders van de militie die zichzelf in
Horlivka heeft uitgeroepen. Heeft de controle
overgenomen over het gebouw waar het bureau
van de Oekraïense veiligheidsdienst in de regio
Donetsk is gevestigd, en heeft nadien het dis
trictsbureau van het ministerie van Binnenlandse
Zaken in de stad Horlivka bezet. Heeft banden
met Ihor Strielkov, onder wiens bevel hij (vol
gens informatie van de SBU) betrokken was bij
de moord op Volodymyr Rybak, gemeenteraads
lid in de stad Horlivka.

12.5.2014

56.

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV
(Игорь Ев
геньевич Какид
зянов),
Igor Evegenevich
KHAKIMZYA
NOV
(Игорь Ев
геньевич Хаким
зянов)

Was 33 jaar oud op
8.5.2014.
Mogelijk geboren op
25.7.1980 in Makiivka
(Donetsk oblast)

Een van de aanvoerders van de strijdkrachten
van de zelfuitgeroepen „Volksrepubliek Do
netsk”. Volgens Pushylin, een van de leiders
van de „Volksrepubliek Donetsk”, stellen de
strijdkrachten zich ten doel „de bevolking van
de Volksrepubliek Donetsk en de territoriale in
tegriteit van de republiek te beschermen”.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV,
Oleh Anatoliy
ovych TSAROV
(Олег Ана
толтович Царьов),
Oleg Anatolevich
TSAREV
(Олег Ана
тольевич Цаpëв)

Geboortedatum:
2.6.1970
Geboorteplaats:
Dnepropetrovsk

Voormalig lid van de Rada, heeft als lid openlijk
opgeroepen tot de oprichting van de zogenoemde
„Federale Republiek Novorossiya”, bestaande uit
regio's in het zuidoosten van Oekraïne. Blijft be
trokken bij de ondersteuning van separatistische
acties of beleidsmaatregelen.

12.5.2014
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58.

Roman Viktoro
vich Lyagin
(Роман Викто
рович Лягин)

Geboortedatum:
30.5.1980
Geboorteplaats:
Donetsk, Oekraïne

Hoofd van de centrale kiescommissie van de
„Volksrepubliek Donetsk”. Heeft actief mee
gewerkt aan de organisatie van het „referendum”
van 11 mei 2014 over het zelfbeschikkingsrecht
van de „Volksrepubliek Donetsk”. Voormalige
„minister van Werkgelegenheid en Sociaal Be
leid”.

12.5.2014

59.

Aleksandr Ser
geevich MA
LYKHIN,
Alexander Ser
geevich MALY
HIN
(Александр Се
ргеевич Малнхин)

Geboortedatum:
12.1.1981

Hoofd van de centrale kiescommissie van de
„Volksrepubliek Loegansk”. Heeft actief mee
gewerkt aan de organisatie van het „referendum”
van 11 mei 2014 over het zelfbeschikkingsrecht
van de „Volksrepubliek Loegansk”.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimi
rovna Poklonskaya
(Наталья Владим
ировна Покло
нская)

Geboortedatum:
18.3.1980
Geboorteplaats:
Mikhailovka, regio
Voroshilovgrad,
Socialistische
Sovjetrepubliek
Oekraïne of
Yevpatoria,
Socialistische
Sovjetrepubliek
Oekraïne

Procureur van de Krim. Werkt actief mee aan de
annexatie van de Krim door Rusland.

12.5.2014

61.

Igor Sergeievich
Shevchenko
(Игорь Сергеевич
Шевченко)

Geboorteplaats:
Sebastopol, Krim

Procureur van Sebastopol. Werkt actief mee aan
de annexatie van Sebastopol door Rusland.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yure
vich BORODAI
(Александр
Юрьевич Бо
родай)

Geboortedatum:
25.7.1972
Geboorteplaats:
Moskou

Voormalige zogenaamde „minister-president van
de Volksrepubliek Donetsk”, die verantwoorde
lijk was voor de separatistische „regeringsactivi
teiten” van de zogenaamde „regering van de
Volksrepubliek Donetsk” (bv. op 8 juli 2014 ver
klaarde hij: „Onze militairen voeren een bijzon
dere operatie uit tegen de Oekraïense „fascis
ten””), ondertekenaar van het memorandum van
overeenstemming inzake „de Unie van Novoros
siya”. Blijft betrokken bij de ondersteuning van
separatistische acties of beleidsmaatregelen.

12.7.2014

63.

Alexander KHO
DAKOVSKY,
Oleksandr Serhiy
ovych KHODA
KOVSKIY
(Олександр Сергi
йович Ходаков
ський),
Aleksandr Ser
geevich KHODA
KOVSKII
(Александр Се
ргеевич Ходаков
ский)

Geboortedatum:
18.12.1972
Geboorteplaats:
Donetsk

Voormalige zogenoemde „minister van Veilig
heid van de Volksrepubliek Donetsk”, die ver
antwoordelijk was voor de separatistische bevei
ligingsdiensten van de zogenaamde „regering
van de Volksrepubliek Donetsk”. Blijft betrok
ken bij de ondersteuning van separatistische ac
ties of beleidsmaatregelen.

12.7.2014
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64.

Alexandr Aleks
androvich KALY
USSKY,
(Александр Алек
сандрович Ка
люсский)

Geboortedatum:
9.10.1975

Zogenaamd „de facto viceminister-president; mi
nister van Sociale Zaken van de Volksrepubliek
Donetsk”. Verantwoordelijk voor de separatisti
sche „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde
„regering van de Volksrepubliek Donetsk”.

12.7.2014

65.

Alexander KHRY
AKOV,
Aleksandr Vitalie
vich KHRYAKOV
(Александр Ви
тальевич Хряков),
Oleksandr Vitaliy
ovych KHRYA
KOV
(Олександр Вi
Tалiйович
Хряков)

Geboortedatum:
6.11.1958
Geboorteplaats:
Donetsk

Voormalige zogenaamde „minister van Informa
tie en Massacommunicatie van de Volksrepu
bliek Donetsk”. Verantwoordelijk voor de
pro-separatistische propaganda-activiteiten van
de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich
BASHIROV
(Марат Фаатович
Баширов)

Geboortedatum:
20.1.1964
Geboorteplaats:
Izhevsk, Russische
Federatie

Voormalige zogenaamde „minister-president van
de Raad van ministers van de Volksrepubliek
Loegansk” (bevestigd op 8 juli 2014).
Verantwoordelijk voor de separatistische „rege
ringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering
van de Volksrepubliek Loegansk”.

12.7.2014

67.

Vasyl NIKITIN,
Vasilii Aleks
androvich NIKI
TIN
(Василий Алек
сандрович Ник
итин)

Geboortedatum:
25.11.1971
Geboorteplaats:
Shargun (Oezbekistan)

Zogenaamd „viceminister-president van de Raad
van ministers van de Volksrepubliek Loegansk”,
(voordien „minister-president van de Volksrepu
bliek Loegansk”, en voormalig woordvoerder
van het „Leger van het Zuidoosten”).
Verantwoordelijk voor de separatistische „rege
ringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering
van de Volksrepubliek Loegansk”.
Is de man achter de verklaring van het Leger van
het Zuidoosten dat de Oekraïense presidentsver
kiezingen in de „Volksrepubliek Loegansk” niet
kunnen plaatsvinden vanwege de „nieuwe” status
van de regio.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyache
slavovich KARY
AKIN
(Алексей Вячесл
авович Карякин)

Geboortedatum:
7.4.1980 of 7.4.1979
Geboorteplaats:
Stakhanov (Loegansk
oblast)

Zogenaamd „voorzitter van de Hoge Raad van
de Volksrepubliek Loegansk”.
Verantwoordelijk voor de separatistische „rege
ringsactiviteiten” van de „Hoge Raad”, verant
woordelijk voor het verzoek aan de Russische
Federatie om de onafhankelijkheid van de
„Volksrepubliek Loegansk” te erkennen.
Ondertekenaar van het memorandum van over
eenstemming inzake de „Unie van Novorossiya”.

12.7.2014

69.

Yuriy Volodymy
rovych IVAKIN
(Юрiй Володим
ирович Iвакiн),
Iurii Vladimirovich
IVAKIN
(Юрий Владим
ирович Ивакин)

Geboortedatum:
13.8.1954
Geboorteplaats:
Perevalsk (Loegansk
oblast)

Voormalige zogenaamde „minister van Binnen
landse Zaken van de Volksrepubliek Loegansk”,
die verantwoordelijk was voor de separatistische
„regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „rege
ring van de Volksrepubliek Loegansk”.

12.7.2014
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70.

Igor PLOT
NITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII
(Игорь Венед
иктович Пл
отницкий)

Geboortedatum:
24.6.1964 of
25.6.1964 of
26.6.1964
Geboorteplaats:
Loegansk (mogelijk in
Kelmentsi, Chernivtsi
oblast)

Voormalige zogenaamde „minister van Defensie”
en momenteel zogenaamd „hoofd” van de
„Volksrepubliek Loegansk”.
Verantwoordelijk voor de separatistische „rege
ringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering
van de Volksrepubliek Loegansk”.

12.7.2014

71.

Nikolay KOZIT
SYN

Geboortedatum:
20.6.1956
Geboorteplaats: regio
Donetsk

Commandant van het Kozakkenleger.
Voert het bevel over separatisten in het oosten
van Oekraïne die strijden tegen de Oekraïense
overheidstroepen.

12.7.2014

73.

Mikhail Efimovich
FRADKOV
(Михаил
Ефимович
Фрадков)

Geboortedatum:
1.9.1950
Geboorteplaats:
Kurumoch, regio
Kuibyshev

Permanent lid van de Veiligheidsraad van de
Russische Federatie; directeur van de buiten
landse inlichtingendienst van de Russische Fede
ratie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies
verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenhe
den, en deze coördineert) was hij betrokken bij
het uitstippelen van het beleid van de Russische
overheid waardoor de territoriale integriteit, soe
vereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne
worden bedreigd.

25.7.2014

74.

Nikolai Platono
vich PATRUS
HEV
(Николай Пла
тонович Па
трушев)

Geboortedatum:
11.7.1951
Geboorteplaats:
Leningrad (St.Petersburg)

Permanent lid en secretaris van de Veiligheids
raad van de Russische Federatie. Als lid van de
Veiligheidsraad (die advies verstrekt over natio
nale veiligheidsaangelegenheden, en deze coördi
neert) was hij betrokken bij het uitstippelen van
het beleid van de Russische overheid waardoor
de territoriale integriteit, soevereiniteit en on
afhankelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

75.

Aleksandr Vasilie
vich BORTNI
KOV
(Александр Вас
ильевич Бо
ртников)

Geboortedatum:
15.11.1951
Geboorteplaats: Perm

Permanent lid van de Veiligheidsraad van de
Russische Federatie; directeur van de federale
veiligheidsdienst (FSB). Als lid van de Veilig
heidsraad (die advies verstrekt over nationale
veiligheidsaangelegenheden, en deze coördineert)
was hij betrokken bij het uitstippelen van het
beleid van de Russische overheid waardoor de
territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhan
kelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

76.

Rashid Gumaro
vich NURGALIEV
(Рашид Гума
рович Нургалиев)

Geboortedatum:
8.10.1956
Geboorteplaats:
Zhetikara,
Socialistische
Sovjetrepubliek
Kazachstan

Permanent lid en ondersecretaris van de Veilig
heidsraad van de Russische Federatie. Als
lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt
over nationale veiligheidsaangelegenheden, en
deze coördineert) was hij betrokken bij het uit
stippelen van het beleid van de Russische over
heid waardoor de territoriale integriteit, soeverei
niteit en onafhankelijkheid van Oekraïne worden
bedreigd.

25.7.2014
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77.

Boris Vyachesla
vovich GRYZLOV
(Борис Вячесл
авович Грызлов)

Geboortedatum:
15.12.1950
Geboorteplaats:
Vladivostok

Permanent lid van de Veiligheidsraad van de
Russische Federatie. Als lid van de Veiligheids
raad (die advies verstrekt over nationale veilig
heidsaangelegenheden, en deze coördineert) was
hij betrokken bij het uitstippelen van het beleid
van de Russische overheid waardoor de territori
ale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid
van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

78.

Sergei Orestovoch
BESEDA
(Сергей Оре
стович Беседа)

Geboortedatum:
17.5.1954

Bevelhebber van de Vijfde Dienst van de fede
rale veiligheidsdienst (FSB) van de Russische
Federatie.
Als een van de hoge functionarissen van de FSB
leidt hij een dienst die verantwoordelijk is voor
het toezicht op inlichtingenoperaties en inter
nationale activiteiten.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimi
rovich DEGTYA
REV
(Михаил Владим
ирович Дегтярëв)

Geboortedatum:
10.7.1981
Geboorteplaats:
Kuibyshev (Samara)

Lid van de Doema.
Op 23.5.2014 kondigde hij de plechtige opening
aan van de „de facto-ambassade” van de
niet-erkende zogenaamde „Volksrepubliek Do
netsk” in Moskou. Hij draagt bij tot het onder
mijnen en bedreigen van de territoriale integri
teit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oe
kraïne.

25.7.2014

80.

Ramzan Akhma
dovitch KADY
ROV
(Рамзан
Ахматович Кад
ыров)

Geboortedatum:
5.10.1976
Geboorteplaats:
Tsentaroy.

President van de Republiek Tsjetsjenië. Kadyrov
legde verklaringen af waarin hij zijn steun uit
sprak voor de illegale annexatie van de Krim en
voor de gewapende opstand in Oekraïne. Zo ver
klaarde hij op 14 juni 2014 dat hij „alles in het
werk zou stellen om de Krim er weer bovenop te
helpen”. In dat verband ontving hij uit handen
van de leider van de Autonome Republiek van
de Krim een onderscheiding „voor de bevrijding
van de Krim”, vanwege zijn steun voor de ille
gale annexatie van de Krim. Op 1 juni 2014
verklaarde hij zich voorts bereid desgevraagd
74 000 Tsjetsjeense vrijwilligers naar Oekraïne
te sturen.

25.7.2014

81.

Alexander Niko
layevich TKA
CHYOV
(Александр
Николаевич
Ткачëв)

Geboortedatum:
23.12.1960
Geboorteplaats:
Vyselki, regio
Krasnodar

Voormalig gouverneur van de regio Krasnodar.
Ontving uit handen van de leider van de Auto
nome Republiek van de Krim een onderschei
ding „voor de bevrijding van de Krim”, vanwege
zijn steun voor de illegale annexatie van de
Krim. Bij die gelegenheid zei de leider van de
Autonome Republiek van de Krim dat Tkachyov
een van de eersten was die hun steun betuigden
voor de nieuwe „machthebbers” van de Krim.

25.7.2014

82.

Pavel GUBAREV
(Павел Юрьевич
Губарев)

Geboortedatum:
10.2.1983
Geboorteplaats:
Sievierodonetsk

Een van de zelfverklaarde leiders van de zo
genaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Verzocht
om Russische interventie in Oost-Oekraïne, on
der meer door het inzetten van Russische vredes
troepen. Heeft banden met Igor Strelkov/Girkin,
die verantwoordelijk is voor acties die de terri
toriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.
Gubarev is verantwoordelijk voor de recrutering
van personen voor de separatistische strijdkrach
ten.

25.7.2014
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Is verantwoordelijk voor de bezetting van het
gebouw van de regionale overheid in Donetsk
met pro-Russische strijdkrachten. Hij heeft zich
zelf uitgeroepen tot „gouverneur van het volk”.
Werd gearresteerd wegens het bedreigen van de
territoriale integriteit van Oekraïne, en vervol
gens weer vrijgelaten. Blijft desondanks een be
langrijke rol vervullen bij separatistische activi
teiten; ondermijnt de territoriale integriteit, soe
vereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

83.

Ekaterina Iurievna
GUBAREVA
(Екатерина
Юрьевна Губа
рева),
Katerina Yuriy
ovna GUBA
RIEVA
(Катерина
Юрiйовнa Губа
рева)

Geboortedatum:
5.7.1983
Geboorteplaats:
Kakhovka (Kherson
oblast)

In haar hoedanigheid van voormalige zo
genaamde „minister van Buitenlandse Zaken”
was zij verantwoordelijk voor het verdedigen
van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”,
waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit
en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnd
werden. Voorts wordt haar bankrekening ge
bruikt voor de financiering van illegale separatis
tische groepen. In deze hoedanigheid heeft zij
bijgevolg acties en beleidsmaatregelen onder
steund die de territoriale integriteit, soevereiniteit
en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.
Blijft betrokken bij de ondersteuning van separa
tistische acties en beleidsmaatregelen.

25.7.2014

84.

Fedor Dmitrievich
BEREZIN
(Фëдор Дми
триевич Березин),
Fedir Dmitrovych
BEREZIN
(Федiр Дми
трович Березiн)

Geboortedatum:
7.2.1960
Geboorteplaats:
Donetsk

Voormalige zogenaamde „plaatsvervangend mi
nister van Defensie” van de zogenaamde „Volks
republiek Donetsk”. Heeft banden met Igor Strel
kov/Girkin, die verantwoordelijk is voor acties
die de territoriale integriteit, soevereiniteit en on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of be
dreigen. In deze hoedanigheid heeft Berezin bij
gevolg acties en beleidsmaatregelen ondersteund
die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en
de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.
Blijft betrokken bij de ondersteuning van separa
tistische acties en beleidsmaatregelen.

25.7.2014

85.

Valery Vladimiro
vich KAUROV
Валерий Владим
ирович Кауров

Geboortedatum:
2.4.1956
Geboorteplaats:
Odessa

Zelfverklaard „president” van de zogenaamde
„Republiek Novorossiya”; verzocht Rusland om
inzet van strijdkrachten in Oekraïne. Door het
aannemen en uitoefenen van deze functie steunde
hij acties en beleidsmaatregelen die de territoriale
integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid
van Oekraïne ondermijnen.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliy
ovych ZDRILIUK
Сергей Ана
тольевич Здрнл
юкv

Geboortedatum:
23.6.1972
Geboorteplaats: Regio
Vinnytsia

Hooggeplaatst medewerker van Igor Strelkov/
Girkin, die verantwoordelijk is voor acties die
de territoriale integriteit, soevereiniteit en on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.
Door het aannemen en uitoefenen van deze func
tie steunde Zdriliuk acties en beleidsmaatregelen
die de territoriale integriteit, soevereiniteit en on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.7.2014
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87.

Vladimir ANTYU
FEYEV
Владимир Ан
тюфеев
(ook bekend als
Vladimir
SHEVTSOV, Vla
dimir Iurievici
ANTIUFEEV,
Vladimir Gheorg
hievici ALEXAN
DROV, Vadim
Gheorghievici
SHEVTSOV)

Geboortedatum: 19.2.
1951
Geboorteplaats:
Novosibirsk

Voormalig „minister voor de Veiligheid van de
Staat” in de separatistische regio Transnistrië.
Voormalig vicepremier van de Volksrepubliek
Donetsk, bevoegd voor veiligheid en ordehand
having. Is in die hoedanigheid verantwoordelijk
voor de separatistische „overheidsactiviteiten”
van de zogenaamde „regering van de Volksrepu
bliek Donetsk”.

25.7.2014

88.

Alexey Alexey
evich GROMOV
(Алексей Алек
сеевич Громов)

Geboortedatum:
31.5.1960
Geboorteplaats:
Zagorsk (Sergiev
Posad)

Als eerste onderstafchef van de presidentiële ad
ministratie is hij verantwoordelijk voor instruc
ties aan de Russische media om zich gunstig op
te stellen ten aanzien van de separatisten in Oe
kraïne en de annexatie van de Krim. Hij steunt
derhalve de destabilisering van Oost-Oekraïne en
de annexatie van de Krim.

30.7.2014

89.

Oksana TCHI
GRINA,
Oksana Aleks
androvna CHI
GRINA
(Оксана Алексан
дровна Чигрина)

Was 33 jaar oud op
1.8.2014.
Mogelijk geboren op
23.7.1981

Woordvoerdster van de zogenoemde „regering”
van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”,
die verklaringen heeft afgelegd ter rechtvaardi
ging van onder meer het neerhalen van een mi
litair vliegtuig van Oekraïne, gijzelnemingen en
gevechtshandelingen van de illegale gewapende
groepen, waardoor de territoriale integriteit, de
soevereiniteit en de eenheid van Oekraïne wer
den ondermijnd.

30.7.2014

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV
(Борис Алек
сеевич Литвинов)

Geboortedatum:
13.1.1954
Geboorteplaats:
Dzerzhynsk (Donetsk
oblast)

Lid van de zogenaamde „Volksraad” en voor
malig voorzitter van de zogenaamde „Hoge
Raad” van de zogenaamde „Volksrepubliek Do
netsk”, die een initiatiefnemer was van het beleid
en de organisatie van het illegale „referendum”
dat leidde tot het uitroepen van de zogenaamde
„Volksrepubliek Donetsk”, die een schending
vormde van de territoriale integriteit, de soe
vereiniteit en de eenheid van Oekraïne.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimo
vich ABISOV
(Сергей Вад
имович Абисов)

Geboortedatum:
27.11.1967
Geboorteplaats:
Simferopol, de Krim

Aanvaardde zijn benoeming tot zogenaamde
„minister van Binnenlandse Zaken van de Krim
republiek” bij decreet van de president van Rus
land (decreet Nr. 301) van 5 mei 2014, en heeft
door zijn acties als zogenaamde „minister van
Binnenlandse Zaken” de territoriale integriteit,
de soevereiniteit en de eenheid van Oekraïne
ondermijnd.

30.7.2014

▼M13

▼M14

2014D0145 — NL — 16.09.2015 — 006.002 — 22
▼M14
Naam

92.

Arkady Romano
vich ROTEN
BERG,
Arkadii Romano
vich ROTEN
BERG

Identificatiegegevens

Geboortedatum:
15.12.1951
Geboorteplaats:
Leningrad (SintPetersburg).

(Аркадий Ром
анович Ротен
берг)

Redenen

De heer Rotenberg is sinds lange tijd een kennis
van president Poetin en zijn voormalige
judo-sparringpartner.

Datum van
plaatsing op
de lijst

30.7.2014

Hij heeft zijn vermogen verdiend tijdens de
ambtstermijn van president Poetin. Zijn eco
nomisch succes dankt hij aan de gunstige invloed
van de belangrijkste beleidsmakers, met name bij
de gunning van overheidsopdrachten.
Hij heeft geprofiteerd van zijn nauwe persoon
lijke band met de Russische beleidsmakers door
dat hij belangrijke opdrachten kreeg van de Rus
sische staat of van overheidsbedrijven. Zijn on
dernemingen kregen met name verscheidene zeer
lucratieve contracten in de voorbereidingen op de
Olympische Spelen in Sotsji.
Hij is tevens eigenaar van de onderneming
Stroygazmontazh, die een overheidsopdracht
heeft gekregen voor de bouw van een brug van
Rusland naar de illegaal geannexeerde Autonome
Republiek van de Krim, waarmee de integratie
van de Krim in de Russische Federatie gecon
solideerd wordt en de territoriale integriteit van
Oekraïne verder ondermijnd wordt.
Hij is de voorzitter van de raad van bestuur van
de uitgeverij Prosvescheniye, die met name ver
antwoordelijk is voor het project „Aan de kinde
ren van Rusland: Adres: de Krim”, een over
heidscampagne die erop gericht is de kinderen
van de Krim ervan te overtuigen dat zij nu Rus
sische burgers zijn die in Rusland wonen, waar
mee hij het beleid tot integratie van de Krim in
Rusland van de Russische regering steunt.

93.

Konstantin Valere Geboortedatum:
vich MALOFEEV 3.7.1974
(Константин Вал
ерьевич Мал
офеев)

Geboorteplaats:
Puschino

De heer Malofeev heeft nauwe banden met Oe
kraïense separatisten in Oost-Oekraïne en de
Krim. Hij is een voormalig werkgever van de
heer Borodai, de zogenaamde premier van de
zogenaamde „Volksrepubliek van Donetsk” en
had een ontmoeting met de heer Aksyonov, de
zogenaamde premier van de zogenaamde „Krim
republiek” in de periode van de annexatie van de
Krim. De regering van Oekraïne heeft een straf
rechtelijk onderzoek tegen hem geopend naar
aanleiding van zijn vermeende materiële en fi
nanciële steun aan de separatisten. Daarnaast
heeft hij een aantal openbare verklaringen afge
legd waarin hij de annexatie van de Krim en de
opneming van Oekraïne in Rusland steunde; hij
verklaarde met name in juni 2014 dat „het niet
mogelijk was om geheel Oekraïne in Rusland op
te nemen, maar misschien wel het Oosten (van
Oekraïne)”.
De heer Malofeev steunt derhalve de destabilise
ring van Oost-Oekraïne.

30.7.2014
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94.

Yuriy Valentino
vich KOVAL
CHUK
(Юрий Вал
ентинович
Ковальчук)

Identificatiegegevens

Geboortedatum:
25.7.1951
Geboorteplaats:
Leningrad (SintPetersburg).

Redenen

De heer Kovalchuk is van oudsher een kennis
van president Putin. Hij is medestichter van de
zogenaamde Ozero Dacha, een coöperatie die
een groep invloedrijke personen rond president
Putin verenigt.

Datum van
plaatsing op
de lijst

30.7.2014

Hij trekt profijt uit zijn banden met Russische
beleidsmakers. Hij is voorzitter en grootste aan
deelhouder van Bank Rossiya, waarvan in 2013
nagenoeg 38 % in zijn bezit was, en die wordt
beschouwd als de persoonlijke bank van hogere
ambtenaren van de Russische Federatie. Sedert
de illegale annexatie van de Krim heeft Bank
Rossiya filialen geopend op de gehele Krim en
in Sebastopol, waardoor zij de integratie daarvan
in de Russische Federatie consolideert.
Daarnaast heeft Bank Rossiya een belangrijk
aandeel in de National Media Group, een groep
die televisiezenders controleert waarop het desta
biliseringsbeleid van de Russische regering actief
wordt gesteund.

95.

Nikolay Terentie
vich SHAMALOV

Geboortedatum:
24.1.1950

(Николай Те
рентьевич
Шамалов)

Geboorteplaats:
Belarus

De heer Shamalov is sinds lange tijd een kennis
van president Poetin. Hij is medestichter van de
zogenaamde Ozero Dacha, een coöperatie die
een groep invloedrijke personen rond president
Poetin verenigt.

30.7.2014

Hij trekt profijt uit zijn banden met Russische
beleidsmakers. Hij is de op een na grootste aan
deelhouder van Bank Rossiya, waarvan in 2013
ongeveer 10 % in zijn bezit was, en die wordt
beschouwd als de persoonlijke bank van hogere
ambtenaren van de Russische Federatie. Sedert
de illegale annexatie van de Krim heeft Bank
Rossiya filialen geopend op de gehele Krim en
in Sebastopol, waardoor zij de integratie daarvan
in de Russische Federatie consolideert.
Daarnaast heeft Bank Rossiya een belangrijk
aandeel in de National Media Group, een groep
die televisiezenders controleert waarop het door
de Russische regering gevoerde beleid ter desta
bilisering van Oekraïne actief wordt gesteund.

96.

Alexander Vladi
mirovich ZAK
HARCHENKO
(Александр Влад
имирович За
харченко)

Geboortedatum:
26.6.1976
Geboorteplaats:
Donetsk

Sinds 7 augustus 2014 vervangt hij Alexander
Borodai als de zogenaamde „minister-president”
van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.
In deze hoedanigheid heeft Zakharchenko acties
en beleidsmaatregelen ondersteund die de territo
riale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014
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97.

98.

99.

Identificatiegegevens

Vladimir KONO
NOV/alias „Tsar”

Geboortedatum:
14.10.1974

(Владимир Пе
тровнч Кононов)

Geboorteplaats:
Gorsky

Miroslav Vladimi
rovich RUDENKO

Geboortedatum:
21.1.1983

(Мирослав Влад
имирович
Руденко)

Geboorteplaats:
Debalcevo

Gennadiy Nikolai
ovych TSYPKA
LOV,

Geboortedatum:
21.6.1973

Gennadii Nikolae
vich TSYPKA
LOV

Redenen

Datum van
plaatsing op
de lijst

Sinds 14 augustus vervangt hij Igor Strelkov/Gir
kin als zogenaamde „minister van Defensie” van
de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Hij
zou sinds april de leiding hebben over een divi
sie van separatistische strijders in Donetsk, en hij
heeft beloofd zich te kwijten van de strategische
taak om de Oekraïnse militaire agressie af te
weren. Konokov heeft bijgevolg acties en maat
regelen ondersteund die de territoriale integriteit,
soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne
ondermijnen.

12.9.2014

Betrokken bij de „Volksmilitie van de Donbass”.
Hij heeft onder meer verklaard dat zij in de rest
van het land zullen blijven vechten. Rudenko
heeft bijgevolg acties en maatregelen onder
steund die de territoriale integriteit, de soeverei
niteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne on
dermijnen. Zogenaamde „volksvertegenwoordi
ger” in het zogenaamde „Parlement van de
Volksrepubliek Donetsk”.

12.9.2014

Verving Marat Bashirov als zogenaamde „eerste
minister” van de zogenaamde „Volksrepubliek
Loegansk”. Daarvoor actief in de militie „Leger
van het Zuidoosten”. Tsyplakov heeft bijgevolg
acties en maatregelen ondersteund die de territo
riale integriteit, de soevereiniteit en de onafhan
kelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

Mogelijke
geboortedatum: 27.12
1977

Voormalig „plaatsvervangend minister van Vei
ligheid” van de zogenoemde „Volksrepubliek
Donetsk”. Gelieerd aan Vladimir Antyufeyev,
die verantwoordelijk is voor de separatistische
„regeringsactiviteiten” van de zogenoemde „re
gering van de Volksrepubliek Donetsk”. Hij
heeft bijgevolg acties en maatregelen onder
steund die de territoriale integriteit, de soeverei
niteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne on
dermijning. Blijft betrokken bij de ondersteuning
van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

12.9.2014

Geboortedatum:
1.3.1977

„minister van Binnenlandse Zaken” van de zo
genaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Gelieerd
aan Vladimir Antyufeyev, die verantwoordelijk
is voor de separatistische „regeringsactiviteiten”
van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.
Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen onder
steund die de territoriale integriteit, de soeverei
niteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne
ondermijnen.

12.9.2014

Geboorteplaats:
Rostov oblast
(Rusland)

(Геннадий Никол
аевич ЦыПлаков)

▼M13
100.

Andrey Yurevich
PINCHUK
(Андрей Юрьевич
Пинчук)

▼M14
101.

Oleg Vladimiro
vich BEREZA
(Олег Владим
ирович Берëза)
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102.

103.

Andrei Nikolae
vich RODKIN

Geboortedatum:
23.9.1976

(Андрей Никол
аевич Родкин)

Geboorteplaats:
Moskou

Aleksandr Akimo
vich KARAMAN

Geboortedatum:
26.7.1956 of
26.6.1956

(Александр Ак
имович Караман),
Alexandru CARA
MAN

104.

105.

106.

107.

Identificatiegegevens

Geboorteplaats
Cioburciu, district
Slobozia, nu
Republiek Moldavië

Georgiy L'vovich
MURADOV

Geboortedatum:
19.11.1954

(Георгий Львович
Мурадов)

Geboorteplaats:
Kochmes, Komi
ASSR

Mikhail Sergey
evich SHEREMET

Geboortedatum:
23.5.1971

(Михаил Се
ргеевич Шеремет)

Geboorteplaats:
Dzhankoy

Yuri Leonidovich
VOROBIOV

Geboortedatum:
2.2.1948

(Юрий Лео
нидович Во
робьев)

Geboorteplaats:
Krasnoyarsk

Vladimir Vol
fovich ZHIRI
NOVSKY

Geboortedatum:
25.4.1946

(Владимир
Вольфович Жи
риновски)

Geboorteplaats:
Alma-Ata, SSR
Kazachstan

Redenen

Datum van
plaatsing op
de lijst

Vertegenwoordiger in Moskou van de zo
genaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Hij heeft
onder meer verklaard dat de milities bereid zijn
een guerrilla-oorlog te voeren en dat zij wapen
systemen van de Oekraïense strijdkrachten heb
ben bemachtigd. Hij heeft bijgevolg acties en
maatregelen ondersteund die de territoriale inte
griteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid
van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

„Viceminister-president voor Sociale Zaken” van
de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Geli
eerd aan Vladimir Antyufeyev, die verantwoor
delijk is voor de separatistische „regeringsactivi
teiten” van de zogenaamde „Volksrepubliek Do
netsk”. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen
ondersteund die de territoriale integriteit, de soe
vereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne
ondermijnen.
Beschermeling
van
viceminister-president van Rusland, Dmitry Ro
gozin. Hoofd van de administratie van de Raad
van ministers van de zogenaamde „Volksrepu
bliek Donetsk”.

12.9.2014

Zogenaamd „viceminister-president” van de
Krim en gevolmachtigd vertegenwoordiger van
de Krim bij president Poetin. Muradov heeft
een belangrijke rol gespeeld bij het consolideren
van de institutionele controle door Rusland over
de Krim sinds de illegale annexatie. Hij heeft
bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die
de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de
onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

Zogenaamd „eerste viceminister-president” van
de Krim. Sheremet heeft een belangrijke rol ge
speeld bij de organisatie en uitvoering van het
„referendum” van 16 maart op de Krim over de
hereniging met Rusland. Ten tijde van het „refe
rendum” zou Sheremet op de Krim de leiding
hebben gehad over de pro-Moskou-„zelfverdedi
gingstroepen”. Hij heeft bijgevolg acties en
maatregelen ondersteund die de territoriale inte
griteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid
van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

Vicevoorzitter van de Federatieraad van de Rus
sische Federatie. Op 1 maart 2014 heeft Voro
biov het inzetten van Russische strijdkrachten in
Oekraïne openlijk gesteund in de Federatieraad.
Hij heeft dan ook voor het desbetreffende decreet
gestemd.

12.9.2014

Lid van de Raad van de Doema; voorzitter van
de LDPR-partij. Hij heeft de inzet van Russische
gewapende strijdkrachten in Oekraïne en de an
nexatie van de Krim actief ondersteund. Hij heeft
actief gepleit voor de opdeling van Oekraïne.
Namens de door hem voorgezeten LDPR-partij
heeft hij een overeenkomst met de zogenaamde
„Volksrepubliek Donetsk” ondertekend.

12.9.2014
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108.

Vladimir Abdua
liyevich VASI
LYEV

Identificatiegegevens

Geboortedatum:
11.8.1949
Geboorteplaats: Klin

(Васильев Влад
имир Абд
уалиевич)

109.

110.

111.

112.

Viktor Petrovich
VODOLATSKY

Geboortedatum:
19.8.1957

(Виктор Петрович
Водолацкий)

Geboorteplaats:
Stefanidin dar, regio
Rostov

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

Geboortedatum:
6.8.1960

(Леонид
Иванович Кала
шников)

Geboorteplaats:
Stepnoy Dvorets

Vladimir Stepano
vich NIKITIN

Geboortedatum:
5.4.1948

(Владимир Степ
анович Никитин)

Geboorteplaats:
Opochka

Oleg Vladimiro
vich LEBEDEV

Geboortedatum:
21.3.1964

(Олег Владим
ирович Лебедев)

Geboorteplaats:
Rudny, regio Kostanai,
SSR Kazachstan

Redenen

Datum van
plaatsing op
de lijst

Vicevoorzitter van de Doema. Op 20 maart 2014
heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale
constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de
Russische Federatie van de Republiek van de
Krim en de vorming binnen de Russische Fede
ratie van nieuwe federale entiteiten — de Repu
bliek van de Krim en de Stad Sebastopol met
federale status”.

12.9.2014

Voorzitter („ataman”) van de Unie van Russische
en buitenlandse Kozakse Strijdkrachten, en afge
vaardigde van de Doema. Hij heeft de annexatie
van de Krim ondersteund en hij heeft toegelaten
dat Russische Kozakken actief betrokken waren
bij het Oekraïnse conflict aan de zijde van de
door de Russen gesteunde separatisten. Op
20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ont
werp van federale constitutionele wet „inzake de
aanvaarding in de Russische Federatie van de
Republiek van de Krim en de vorming binnen
de Russische Federatie van nieuwe federale en
titeiten — de Republiek van de Krim en de Stad
Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

Eerste vicevoorzitter van de Commissie Buiten
landse Zaken van de Doema. Op 20 maart 2014
heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale
constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de
Russische Federatie van de Republiek van de
Krim en de vorming binnen de Russische Fede
ratie van nieuwe federale entiteiten — de Repu
bliek van de Krim en de Stad Sebastopol met
federale status”.

12.9.2014

Voormalig eerste vicevoorzitter van de Commis
sie Betrekkingen met de GOS-landen, Euraziati
sche Integratie en Banden met Vaderlandslieven
den van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij
gestemd voor het ontwerp van federale constitu
tionele wet „inzake de aanvaarding in de Russi
sche Federatie van de Republiek van de Krim en
de vorming binnen de Russische Federatie van
nieuwe federale entiteiten — de Republiek van
de Krim en de Stad Sebastopol met federale sta
tus”.

12.9.2014

Eerste vicevoorzitter van de Commissie Betrek
kingen met de GOS-landen, Euraziatische Inte
gratie en Banden met Vaderlandslievenden van
de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd
voor het ontwerp van federale constitutionele wet
„inzake de aanvaarding in de Russische Federatie
van de Republiek van de Krim en de vorming
binnen de Russische Federatie van nieuwe fede
rale entiteiten — de Republiek van de Krim en
de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014
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113.

114.

115.

116.

Ivan Ivanovich
MELNIKOV

Geboortedatum:
7.8.1950

(Иван Иванович
Мельников)

Geboorteplaats:
Bogoroditsk

Igor Vladimirovich
LEBEDEV

Geboortedatum:
27.9.1972

(Игорь Владим
ирович Лебедев)

Geboorteplaats:
Moskou

Datum van
plaatsing op
de lijst

12.9.2014

Vicevoorzitter van de Doema. Op 20 maart 2014
heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale
constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de
Russische Federatie van de Republiek van de
Krim en de vorming binnen de Russische Fede
ratie van nieuwe federale entiteiten — de Repu
bliek van de Krim en de Stad Sebastopol met
federale status”.

12.9.2014

Vicevoorzitter van de Doema. Op 20 maart 2014
heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale
constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de
Russische Federatie van de Republiek van de
Krim en de vorming binnen de Russische Fede
ratie van nieuwe federale entiteiten — de Repu
bliek van de Krim en de Stad Sebastopol met
federale status”.

12.9.2014

Eerste vicevoorzitter van de Commissie Buiten
landse Zaken van de Doema. Op 20 maart 2014
heeft zij gestemd voor het ontwerp van federale
constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de
Russische Federatie van de Republiek van de
Krim en de vorming binnen de Russische Fede
ratie van nieuwe federale entiteiten — de Repu
bliek van de Krim en de Stad Sebastopol met
federale status”.

12.9.2014

Geboortedatum:
11.2.1968

Generaal-majoor van het Russische leger. Com
mandant van de 76e luchtdivisie die deel uit
maakte van de Russische militaire aanwezigheid
op het grondgebied van Oekraïne, meer bepaald
tijdens de illegale annexatie van de Krim.

12.9.2014

Sergey Viktoro
vich CHEMEZOV

Geboortedatum:
20.8.1952

12.9.2014

(Сергей Викто
рович Чемезов)

Geboorteplaats:
Cheremkhovo

Sergei Chemezov is een trouwe bondgenoot van
Poetin. Beiden waren zij KGB-officieren in
Dresden, en hij is lid van de Hoge Raad van
„Verenigd Rusland”. Dankzij zijn banden met
de Russische president kon hij worden bevorderd
in hoge functies in bedrijven onder zeggenschap
van de staat. Hij is voorzitter van Rostec, het
belangrijkste conglomeraat op het gebied van
defensie en industriële productie onder zeggen
schap van de Russische staat. Ingevolge een be
sluit van de Russische regering is Technoprom
export, een dochteronderneming van Rostec,
voornemens energiecentrales op de Krim te bou
wen, waardoor de integratie van deze regio in de
Russische Federatie wordt bevorderd.

Nikolai Vladimiro Geboortedatum:
28.5.1953
vich LEVICHEV
(Николай Влад
имирович
Левичев)

Geboorteplaats:
Pushkin

Svetlana Ser
geevna ZHU
ROVA

Geboortedatum:
7.1.1972

Aleksey Vasilevich
NAUMETS

Geboorteplaats:
Pavlov-on-the-Neva

(Алексей Вас
ильевич Haумец)
118.

Redenen

Eerste vicevoorzitter van de Doema. Op 20 maart
2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van
federale constitutionele wet „inzake de aanvaar
ding in de Russische Federatie van de Republiek
van de Krim en de vorming binnen de Russische
Federatie van nieuwe federale entiteiten — de
Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol
met federale status”.

(Светлана Се
ргеевна Журова)

117.

Identificatiegegevens

Daarnaast heeft Rosoboronexport, een dochter
onderneming van Rostec, haar steun verleend
aan de integratie van defensie-ondernemingen
van de Krim in de Russische defensie-industrie,
en op die manier de illegale inlijving van de
Krim in de Russische federatie geconsolideerd.
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119.

Identificatiegegevens

Alexander Mikhai
lovich BABAKOV

Geboortedatum:
8.2.1963

(Aлександр Ми
хайлович Ба
баков)

Geboorteplaats:
Chisinau

Redenen

Lid van de Doema. Is voorzitter van de com
missie van de Doema die bevoegd is voor wet
geving ter ontwikkeling van het militair-industri
eel complex van de Russische Federatie. Promi
nent lid van „Verenigd Rusland” en zakenman
met grote investeringsbelangen in Oekraïne en de
Krim.

Datum van
plaatsing op
de lijst

12.9.2014

Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het
ontwerp van federale constitutionele wet „inzake
de aanvaarding in de Russische Federatie van de
Republiek van de Krim en de vorming binnen de
Russische Federatie van nieuwe federale entitei
ten — de Republiek van de Krim en de Stad
Sebastopol met federale status”.
120.

Serhiy KOZYA
KOV (ook bekend
als Sergey Kozya
kov)

Geboortedatum:
29.9.1982

Сергей Козьяков

In zijn hoedanigheid van „hoofd van de centrale
verkiezingscommissie van Loegansk” is hij ver
antwoordelijk voor het organiseren van de zo
genaamde „verkiezingen” van 2 november 2014
in de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.
Deze verkiezingen zijn in strijd met het Oekraï
ense recht en bijgevolg onwettig.

29.11.2014

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, en door de illegale „verkiezingen”
te organiseren, heeft hij actief steun verleend aan
acties en beleidsmaatregelen die de territoriale
integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne ver
der hebben gedestabiliseerd.
121.

Oleg Konstantino
vich AKIMOV
(ook bekend als
Oleh AKIMOV)

Geboortedatum::
15.9.1981
Geboorteplaats:
Loegansk

(Олег Констан
тинович Акимов)

Afgevaardigde van de „Economische Unie van
Loegansk” in de „Nationale Raad” van de
„Volksrepubliek Loegansk”. Was bij de zo
genaamde „verkiezingen” van 2 november 2014
kandidaat voor de functie van „hoofd” van de
zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”. Deze
„verkiezingen” zijn in strijd met het Oekraïense
recht en bijgevolg onwettig.

29.11.2014

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, en formeel als kandidaat deel te
nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft hij
actief steun verleend aan acties en beleidsmaat
regelen die de territoriale integriteit, de soeverei
niteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne on
dermijnen
en
Oekraïne
verder
hebben
gedestabiliseerd.
122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN,
ook bekend als
Larysa AYRAPE
TYAN, Larisa AI
RAPETYAN of
Larysa AIRAPE
TYAN
(Лариса Лео
нидовна Ай
рапетян)

Geboortedatum:
21.2.1970

„minister van Volksgezondheid” van de zo
genaamde „Volksrepubliek Loegansk”. Was bij
de zogenaamde „verkiezingen” van 2 november
2014 kandidaat voor de functie van „hoofd” van
de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.
Deze „verkiezingen” zijn in strijd met het Oe
kraïense recht en bijgevolg onwettig.
Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden en formeel als kandidaat deel te
nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft zij
actief steun verleend aan acties en beleidsmaat
regelen die de territoriale integriteit, de soeverei
niteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne on
dermijnen
en
Oekraïne
verder
hebben
gedestabiliseerd.

29.11.2014
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123.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO,
ook bekend als
Yuriy SIVOKO
NENKO, Yury SI
VOKONENKO,
Yury SYVOKO
NENKO

Identificatiegegevens

Geboortedatum:
7.8.1957
Geboorteplaats:
Donetsk

Aleksandr Igore
vich KOFMAN,
ook bekend als
Oleksandr KOF
MAN

Lid van het „Parlement” van de zogenaamde
„Volksrepubliek Donetsk”; werkt bij de Unie
van de veteranen van de Donbas-Berkut. Was
bij de zogenaamde „verkiezingen” van 2 novem
ber 2014 kandidaat voor de functie van „hoofd”
van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.
Deze „verkiezingen” zijn in strijd met het Oe
kraïense recht en bijgevolg onwettig.

Datum van
plaatsing op
de lijst

29.11.2014

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, en formeel als kandidaat deel te
nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft hij
actief steun verleend aan acties en beleidsmaat
regelen die de territoriale integriteit, de soeverei
niteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne on
dermijnen
en
Oekraïne
verder
hebben
gedestabiliseerd.

(Юрий Викто
рович Сивокон
енко)

124.

Redenen

Geboortedatum:
30.8.1977
Geboorteplaats:
Makiikva (Donetsk
oblast)

(Александр Иго
ревич Кофман)

Zogenaamde „minister van Buitenlandse Zaken”
en zogenaamde „eerste ondervoorzitter” van het
„Parlement” van de zogenaamde „Volksrepu
bliek Donetsk”. Was kandidaat in de zo
genaamde (illegale) „verkiezingen” van 2 novem
ber 2014 voor het ambt van hoofd van de zo
genaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Deze „ver
kiezingen” zijn in strijd met het Oekraïense recht
en bijgevolg onwettig.

29.11.2014

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, en formeel als kandidaat deel te
nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft hij
actief steun verleend aan acties en beleidsmaat
regelen die de territoriale integriteit, de soeverei
niteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne on
dermijnen
en
Oekraïne
verder
hebben
gedestabiliseerd.

125.

126.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

Geboortedatum:
23.2.1969

(Равиль Зак
ариевич Халиков)

Geboorteplaats:
Belozere,
districtRomodanovskiy,
USSR

Dmitry Aleks
androvich SEMY
ONOV,

Geboortedatum:
3.2.1963

Dmitrii Aleks
androvich SEME
NOV
(Дмитрий Алек
сандрович
Семенов)

Geboorteplaats:
Moskou

„Eerste viceminister-president” en voormalig
„procureur-generaal” van de zogenaamde
„Volksrepubliek Donetsk”.

29.11.2014

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, heeft hij actief steun verleend aan
acties en beleidsmaatregelen die de territoriale
integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne ver
der hebben gedestabiliseerd.

„Viceminister-president en minister van Finan
ciën” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loe
gansk”.
hoedanigheid aan te nemen en daarin op te tre
den, heeft hij actief steun verleend aan acties en
beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit,
de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van
Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder heb
ben gedestabiliseerd.

29.11.2014
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127.

Oleg BUGROV

Identificatiegegevens

Geboortedatum:
29.8.1969

Redenen

Voormalig „minister van Defensie” van de zo
genaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Datum van
plaatsing op
de lijst

29.11.2014

(Олег Бугров)
Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, heeft hij actief steun verleend aan
acties en beleidsmaatregelen die de territoriale
integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne ver
der hebben gedestabiliseerd.

128.

Lesya LAPTEVA

Voormalig „minister van Onderwijs, Weten
schap, Cultuur en Eredienst” van de zogenaamde
„Volksrepubliek Loegansk”.

(Леся Лаптева)

29.11.2014

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, heeft zij actief steun verleend aan
acties en beleidsmaatregelen die de territoriale
integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne ver
der hebben gedestabiliseerd.

129.

Yevgeniy Eduar
dovich MIKHAY
LOV
(ook bekend als
Yevhen Eduardo
vych Mychaylov)

Geboortedatum:
17.3.1963
Geboorteplaats:
Arkhangelsk

(Евгений Зду
ардович
Михайлов)

„Hoofd van de administratie voor regerings
zaken” van de zogenaamde „Volksrepubliek Do
netsk”.

29.11.2014

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, heeft hij actief steun verleend aan
acties en beleidsmaatregelen die de territoriale
integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne ver
der hebben gedestabiliseerd.

▼M13

130.

Ihor Vladymyro
vych KOSTENOK
(ook bekend als
Igor Vladimirovich
KOSTENOK)
(Игорь Владим
ирович Костенок)

Geboortejaar: 1961

„minister van Onderwijs” van de zogenoemde
„Volksrepubliek Donetsk”.

29.11.2014

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, heeft hij actief steun verleend aan
acties en beleidsmaatregelen die de territoriale
integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne ver
der destabiliseren.

▼M11

131.

Yevgeniy Vyache
slavovich ORLOV
(ook bekend als
Yevhen Vyache
slavovych Orlov)
Евгений Вячесл
авович Орлов

Lid van de „Nationale Raad” van de zoge
noemde „Volksrepubliek Donetsk”.
Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, heeft hij actief steun verleend aan
acties en beleidsmaatregelen die de territoriale
integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne ver
der destabiliseren.

29.11.2014
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Identificatiegegevens

Redenen

Datum van
plaatsing op
de lijst

▼M14
132.

Vladyslav Nyko
layevych DEY
NEGO ook bekend
als Vladislav Ny
kolayevich DEY
NEGO

Geboortedatum:
12.3.1964

Pavel DREMOV,
ook bekend als
Batya
(Павел Лео
нидович
ДРËМОВ),

29.11.2014

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, heeft hij actief steun verleend aan
acties en beleidsmaatregelen die de territoriale
integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne ver
der hebben gedestabiliseerd.

(Владислав
Николаевич
Дейнего)
133.

„Adjunct-hoofd” van de „Volksraad” van de zo
genaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Geboortedatum:
22.11.1976
Geboorteplaats:
Stakhanov

Pavlo Leonidovych
DRYOMOV

Commandant van het „Eerste kozakkenregi
ment”, een gewapende separatistische groep die
betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

16.2.2015

In die hoedanigheid heeft hij actief steun ver
leend aan acties en beleidsmaatregelen die de
territoriale integriteit, de soevereiniteit en de on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en
Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

(Павло Леон
щович Дрьомов)
134.

Alexey MILCHA
KOV, ook bekend
als Fritz, Serbian
(Алексей
МИЛЬЧАКОВ)

135.

Arseny PAVLOV,
ook bekend als
Motorola
ApcéHий Се
ргеевич ПÁВЛОВ
(ook bekend als
Моторoла)

136.

Mikhail Sergeev
ich TOLSTYKH,
ook bekend als
Givi

Geboortedatum: 30.4.
1991 of 30.1.1991
Geboorteplaats:
Sint-Petersburg

Geboortedatum:
2.2.1983
Geboorteplaats: Ukhta,
Komi

Geboortedatum:
19.7.1980
Geboorteplaats:
Ilovaisk

(Михаил Се
ргеевич Толстых)

137.

Commandant van de „Rusich”-eenheid, een ge
wapende separatistische groep die betrokken is
bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

16.2.2015

In die hoedanigheid heeft hij actief steun ver
leend aan acties en beleidsmaatregelen die de
territoriale integriteit, de soevereiniteit en de on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en
Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.
Commandant van het „Spartabataljon”, een ge
wapende separatistische groep die betrokken is
bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

16.2.2015

In die hoedanigheid heeft hij actief steun ver
leend aan acties en beleidsmaatregelen die de
territoriale integriteit, de soevereiniteit en de on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en
Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.
Commandant van het „Somali-bataljon”, een ge
wapende separatistische groep die betrokken is
bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

16.2.2015

In die hoedanigheid heeft hij actief steun ver
leend aan acties en beleidsmaatregelen die de
territoriale integriteit, de soevereiniteit en de on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en
Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Eduard Aleks
androvich BASU
RIN

Geboortedatum:
27.6.1966 of
21.6.1966

Zogenaamde „vicecommandant” van het ministe
rie van Defensie van de zogenaamde „Volks
republiek Donetsk”.

(Здуард Алексан
дрович Басурин)

Geboorteplaats:
Donetsk

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, heeft hij actief steun verleend aan
acties en beleidsmaatregelen die de territoriale
integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne ver
der hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015
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138.

Alexandr SHUBIN
Александр Вас
ильевич ШУБИН

Identificatiegegevens

Geboortedatum:
20.5.1972 of
30.5.1972
Geboorteplaats:
Loegansk

139.

Sergey Anatolie
vich LITVIN

Geboortedatum:
2.7.1973

(Сергей Ана
тольевич Литвин)

Redenen

Zogenaamde „minister van Justitie” van de ille
gale zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Datum van
plaatsing op
de lijst

16.2.2015

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, heeft hij actief steun verleend aan
acties en beleidsmaatregelen die de territoriale
integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne ver
der hebben gedestabiliseerd.
Zogenaamde „vicevoorzitter” van de Raad van
ministers van de zogenaamde „Volksrepubliek
Loegansk”.

16.2.2015

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, heeft hij actief steun verleend aan
acties en beleidsmaatregelen die de territoriale
integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne ver
der hebben gedestabiliseerd.

▼M12
140.

Zogenoemde opperbevelhebber van de Volks
militie van de zogenoemde „Volksrepubliek Lu
hansk”.

Sergey IGNATOV
Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ

16.2.2015

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, heeft hij actief steun verleend aan
acties en beleidsmaatregelen die de territoriale
integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne ver
der destabiliseren.

▼M14
141.

142.

143.

Ekaterina FILIP
POVA

Geboortedatum:
20.11.1988

Zogenaamde „minister van Justitie” van de zo
genaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

Екатерина Влад
имировна ФИЛ
ИППОВА

Geboorteplaats:
Krasnoarmëisk

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, heeft zij actief steun verleend aan
acties en beleidsmaatregelen die de territoriale
integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne ver
der hebben gedestabiliseerd.

Aleksandr TIMO
FEEV

Geboortedatum:
27.1.1974

Zogenaamde „minister van Begroting” van de
zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

Александр ТИМ
ОФЕЕВ

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, heeft hij actief steun verleend aan
acties en beleidsmaatregelen die de territoriale
integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne ver
der hebben gedestabiliseerd.

Evgeny Vladimiro Geboortedatum:
vich MANUILOV 5.1.1967

Zogenaamde „minister van Begroting” van de
zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

(Евгений Владим
ирович
Мануйлов)

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, heeft hij actief steun verleend aan
acties en beleidsmaatregelen die de territoriale
integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne ver
der hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

16.2.2015

16.2.2015
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144.

Identificatiegegevens

Redenen

Viktor YAT
SENKO

Geboortedatum:
22.4.1985

Zogenaamde „minister van Communicatie” van
de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

(Виктор ЯЦ
ЕНКО)

Geboorteplaats:
Kherson

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, heeft hij actief steun verleend aan
acties en beleidsmaatregelen die de territoriale
integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne ver
der hebben gedestabiliseerd.

Datum van
plaatsing op
de lijst

16.2.2015

▼M12
145.

Zogenoemde „minister van Economische Ont
wikkeling en Handel” van de zogenoemde
„Volksrepubliek Luhansk”.

Olga BESEDINA
Ольга Игорева
БЕСЕДИНА

16.2.2015

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, heeft zij actief steun verleend aan
acties en beleidsmaatregelen die de territoriale
integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne ver
der destabiliseren.

▼M14
146.

Zaur ISMAILOV
(Заур Исмаилов
Рауфович)

Geboortedatum:
25.7.1978 (of
23.3.1975)
Geboorteplaats:
Krasny Luch,
Voroshilovgrad
Loegansk

147.

148.

Anatoly Ivanovich
ANTONOV

Geboortedatum:
15.5.1955

(Анатолий
Иванович
Антонов)

Geboorteplaats: Omsk

Arkady Viktoro
vich BAKHIN

Geboortedatum:
8.5.1956

(Аркадий Викто
рович Бахин)

Geboorteplaats:
Kaunas, Litouwen

Zogenaamde „procureur-generaal” van de zo
genaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

16.2.2015

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin
op te treden, heeft hij actief steun verleend aan
acties en beleidsmaatregelen die de territoriale
integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijk
heid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne ver
der hebben gedestabiliseerd.

Viceminister van Defensie, en in die hoedanig
heid betrokken bij het ondersteunen van de inzet
van Russische troepen in Oekraïne.

16.2.2015

In de huidige structuur van het Russische minis
terie van Defensie neemt hij in die hoedanigheid
deel aan de vorming en uitvoering van het beleid
van de Russische regering. Dat beleid bedreigt
de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de
onafhankelijkheid van Oekraïne.

Eerste viceminister van Defensie, en in die hoe
danigheid betrokken bij het ondersteunen van de
inzet van Russische troepen in Oekraïne.
In de huidige structuur van het Russische minis
terie van Defensie neemt hij in die hoedanigheid
deel aan de vorming en uitvoering van het beleid
van de Russische regering. Dat beleid bedreigt
de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de
onafhankelijkheid van Oekraïne.

16.2.2015
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149.

Andrei Valerye
vich KARTAPO
LOV
(Андрей Вал
ерьевич Ка
ртaпoлoв)

Identificatiegegevens

Geboortedatum:
9.11.1963
Geboorteplaats:
GDR (DDR)

Redenen

Directeur van de afdeling cruciale operaties en
plaatsvervangend hoofd van de generale staf
van de gewapende strijdkrachten van de Russi
sche Federatie. In beide hoedanigheden is hij
actief betrokken bij het vormen en uitvoeren
van de militaire campagne van de Russische
strijdkrachten in Oekraïne.

Datum van
plaatsing op
de lijst

16.2.2015

Volgens de verklaarde activiteiten van de gene
rale staf is hij, door het operationeel bevel over
de gewapende strijdkrachten uit te oefenen, actief
betrokken bij de vorming en uitvoering van het
beleid van de Russische regering dat de territo
riale integriteit, de soevereiniteit en de onafhan
kelijkheid van Oekraïne bedreigt.
150.

Iosif (Joseph) Da
vydovich KOB
ZON
(Иосиф Дaвь
ιдoвич Кобзон)

Geboortedatum:
11.9.1937
Geboorteplaats:
Tchassov Yar,
Oekraïne

Lid van de Doema.

16.2.2015

Hij bezocht de zogenaamde Volksrepubliek Do
netsk en legde tijdens zijn bezoek verklaringen
af waarin hij steun betuigde aan de separatisten.
Tevens werd hij benoemd tot honorair consul
van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”
in de Russische Federatie.
Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het
ontwerp van federale constitutionele wet „inzake
de aanvaarding in de Russische Federatie van de
Republiek van de Krim en de vorming binnen de
Russische Federatie van nieuwe federale entitei
ten — de Republiek van de Krim en de Stad
Sebastopol met federale status”.

151.

Valery Fedorovich
RASHKIN

Geboortedatum:
14.3.1955

Eerste vicevoorzitter van de Commissie van de
Doema over etnische vraagstukken.

(Валерий Фëд
oрoвич Рашкин)

Geboorteplaats:
Zhilino, regio
Kaliningrad

Hij is de oprichter van de burgerbeweging
„Krassnaya Moskva — Rood Moskou — hulp
aan het patriottisch front”, die publieke demon
straties ter ondersteuning van de separatisten
heeft georganiseerd en aldus steun heeft verleend
aan beleid dat de territoriale integriteit, de soe
vereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne
ondermijnt. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd
voor het ontwerp van federale constitutionele wet
„inzake de aanvaarding in de Russische Federatie
van de Republiek van de Krim en de vorming
binnen de Russische Federatie van nieuwe fede
rale entiteiten — de Republiek van de Krim en
de Stad Sebastopol met federale status”.

16.2.2015

▼M3
▼C1
Entiteiten

▼B
Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van
plaatsing op
de lijst

▼M4
1.

PJSC Chernomor
neftegaz
(Chornomornafto
gaz)

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

Op 17 maart 2014 heeft het „Parlement van de
Krim” een resolutie aangenomen waarin de
overname van de activa van de onderneming
Chernomorneftegaz namens de „Republiek
Krim” wordt afgekondigd. De onderneming
is zodoende feitelijk in beslag genomen door
de „autoriteiten” van de Krim.

12.5.2014
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Identificatiegegevens

Naam

2.

Redenen

Datum van
plaatsing op
de lijst

98107, de Krim, Feo
dosiya, Geologiches
kaya str. 2

Op 17 maart 2014 heeft het „Parlement van de
Krim” een resolutie aangenomen waarin de
overname van de activa van de onderneming
Feodosia namens de „Republiek Krim” wordt
afgekondigd. De onderneming is zodoende fei
telijk in beslag genomen door de „autoriteiten”
van de Krim.

12.5.2014

Zogenoemde
„Volksrepubliek
Lugansk”

Officiële website:

De zogenoemde „Volks-republiek Lugansk” is
opgericht op 27 april 2014.

25.7.2014

„Луганская на
родная респ
ублика”

info

Feodosia

(Feodossyskoje
Predprijatije po
obespetscheniju nef Bedrijf dat overlaad
diensten voor ruwe
teproduktami)
olie en voor oliepro
ducten verstrekt.

▼M7
3.

„Luganskaya narod
naya respublika”

http://lugansk-online.

Telefoonnummer:
+38-099-160-74-14

Verantwoordelijk voor de organisatie van het
illegale referendum op 11 mei 2014. Onafhan
kelijkheidsverklaring op 12 mei 2014.
Op 22 mei 2014 hebben de zogenoemde
„Volksrepu-blieken” Donetsk en Lugansk de
zogenoemde „Federale Staat Novorossiya” in
het leven geroepen.
Dit is strijdig met de Oekraïense grondwet en,
bijgevolg, met het internationaal recht, en on
dermijnt derhalve de territoriale integriteit,
soeverei-niteit en onafhankelijkheid van Oe
kraïne.
Is ook betrokken bij de recrutering voor het
separatistische „leger van het zuidoosten” en
andere illegale gewapende separatistische
groepen; ondermijnt de stabiliteit en veiligheid
van Oekraïne.

4.

Zogenoemde
„Volksrepubliek
Donetsk”
„Донецкая на
родная респ
ублика”
„Donétskaya naród
naya respúblika”

Officiële informatie,
zoals de grondwet van
de Volksrepubliek
Donetsk en de samen
stelling van de Hoge
Raad:

De zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk” is
uitgeroepen op 7 april 2014.

http://dnr-news.com/

Op 24 mei 2014 hebben de zogenoemde
„Volksrepublieken” Donetsk en Lugansk een
overeenkomst ondertekend betreffende de op
richting van de zogenoemde „Federale Staat
Novorossiya”.

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

25.7.2014

Verantwoordelijk voor de organisatie van het
illegale referendum op 11 mei 2014. Onafhan
kelijkheidsverklaring op 12 mei 2014.

Dit is strijdig met de Oekraïense grondwet en,
bijgevolg, met het internationaal recht, en on
dermijnt derhalve de territoriale integriteit,
soeverei-niteit en onafhankelijkheid van Oe
kraïne.
Is ook betrokken bij de recrutering voor ille
gale gewapende separatistische groepen; on
dermijnt de stabiliteit en veiligheid van Oe
kraïne.

5.

Zogenoemde „Fede Officiële persberich
rale Staat Novoros ten:
siya”
http://novorossia.su/
„Федеративное го
official
сударство Но
вороссия”
„Federativnoye Go
sudarstvo Novoros
siya”

Op 24 mei 2014 hebben de zogenoemde
„Volksrepublieken” Donetsk en Lugansk een
overeenkomst ondertekend betreffende de op
richting van de zogenoemde „Federale Staat
Novorossiya”, die niet wordt erkend.
Dit is strijdig met de Oekraïense grondwet en,
bijgevolg, met het internationaal recht, en on
dermijnt derhalve de territoriale integriteit,
soeverei-niteit en onafhankelijkheid van Oe
kraïne.

25.7.2014
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Identificatiegegevens

Naam

6.

Internationale Unie
van openbare ver
enigingen „Grote
Leger van de Don”

Officiële website:

Международный
Союз Общ
ественных Объед
инений

Telefoonnummer:

„Всевеликое Во
йско Донское”

Nationale Kozakken
wacht

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

http://vk.com/kazak_

Redenen

Het „Grote Leger van de Don”, heeft de „Na
tionale Kozakkenwacht” opgericht, die strijdt
tegen
de
Oekraïense
regering
in
Oost-Oekraïne, en ondermijnt de territoriale
integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid
van Oekraïne, en vormt tevens een bedreiging
voor de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

Datum van
plaatsing op
de lijst

25.7.2014

Banden met Nikolay KOZITSYN, comman
dant van de Kozakken, die het bevel voert
over de separatisten in Oost-Oekraïne die
strijd voeren tegen de strijdkrachten van de
Oekraïense overheid.

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

„Sobol”

Officiële website:

„СОБОЛЬ”

http://soboli.net
Sociale media:
http://vk.com/
sobolipress
Telefoonnummer:
(0652) 60-23-93.
E-mail:

Radicale paramilitaire organisatie, verantwoor
delijk voor openlijke steun aan de pogingen
om de Oekraïense controle over de Krim met
geweld te beëindigen; ondermijnt de territori
ale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijk
heid van Oekraïne.

25.7.2014

Verantwoordelijk voor de opleiding van se
paratisten die strijd voeren tegen de strijd
krachten van de Oekraïense overheid in
Oost-Oekraïne; vormt een bedreiging voor de
stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

SoboliPress@gmail.
com
Adres: Crimea, Simfe
ropol, str. Kiev, 4
(nabij busstation
„Central”).
8.

Zogenoemde
„Wacht van Lu
gansk”
„Луганская гв
ардия”

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

Zelfverdedigingsmilitie van Lugansk. Verant
woordelijk voor de opleiding van separatisten
die strijd voeren tegen de strijdkrachten van de
Oekraïense overheid in Oost-Oekraïne; vormt
een bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid
van Oekraïne.

25.7.2014

Banden met German PROPOKIV, actief leider
die heeft deelgenomen aan de bezetting van
het regionaal bureau van de Oekraïense veilig
heidsdienst in Lugansk; heeft in het bezette
gebouw een videoboodschap aan president
Poetin en het Russische volk opgenomen.
9.

Zogenoemd „Leger
van het Zuidoosten”
„Армии Юго-Во
стока”

Recrutering:
http://lugansk-online.
info/statements
Sociale media:
http://vk.com/lu
gansksbu

Illegale gewapende separistische groep; wordt
beschouwd als een van de belangrijkste groe
pen in Oost-Oekraïne.
Verantwoordelijk voor de bezetting van het
gebouw van de veiligheidsdienst in de regio
Lugansk. Gepensioneerd officier.
Banden met Valeriy BOLOTOV, die als een
van de leiders van de groep op de lijst is ge
plaatst.
Banden met Vasyl NIKITIN, verantwoordelijk
voor de separatistische „overheidsactiviteiten”
van de zogenoemde „regering van de Volks
republiek Lugansk”.

25.7.2014
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Naam

10.

Zogenoemde
„Volksmilitie van
Donbas”
„Нарóдное
ополчéние Дон
бáсса”

Identificatiegegevens

Sociale media:
http://vk.com/polkdon
bassa
+38-099-445-63-78;
+38-063-688-60-01;
+38-067-145-14-99;
+38-094-912-96-60;
+38-062-213-26-60
E-mail:
voenkom.dnr@mail.ru
mobilisation@
novorossia.co

Redenen

Illegale gewapende separistische groep die
strijdt tegen de strijdkrachten van de Oekraï
ense overheid in Oost-Oekraïne; vormt een
bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid
van Oekraïne.

Datum van
plaatsing op
de lijst

25.7.2014

Deze militante groep heeft in de begindagen
van april 2014 onder andere de controle over
verscheidene
overheidsgebouwen
in
Oost-Oekraïne overgenomen; ondermijnt de
territoriale integriteit, soevereiniteit en on
afhankelijkheid van Oekraïne.
De voormalige leider van deze groep, Pavel
Gubarev,
is verantwoordelijk voor de bezetting van het
gebouw van de regionale overheid in Donetsk
door pro-Russische strijdkrachten; heeft zich
zelf uitgeroepen tot „gouverneur van het
volk”.

Telefonisch te berei
ken vrijwilligers in
Rusland:
+7 (926) 428-99-51
+7 (967) 171-27-09
of e-mail
novoross24@mail.ru
Adres: Donetsk. Pro
spect Zasyadko.13

11.

„Vostok-bataljon”

Sociale media:

„батальоны Во
сток”

http://vk.com/
patriotic_forces_of_
donbas

Illegale gewapende separatistische groep;
wordt beschouwd als een van de belangrijkste
groepen in Oost-Oekraïne.

25.7.2014

Voert strijd tegen de strijdkrachten van de Oe
kraïense overheid in Oost-Oekraïne; vormt een
bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid van
Oekraïne.
Heeft gepoogd de luchthaven van Donetsk te
bezetten.

12.

Overheidsferrymaatschappij „Kerch
ferry”
Государственная
судоходная комп
ания „Керченская
паромная переп
рава”
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Kerchenskaya pa
romnaya pereprava

16 Tselibernaya Street,
98307 Kerch
(Автономная Респ
ублика Крым, г.
Керчь, ул. Целим
берная, 16)
Code: 14333981

De eigendom van deze entiteit is in strijd met
de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het
„Parlement van de Krim” heeft op 17.3.2014
resolutie nr. 1757-6/14„betreffende de natio
nalisering van een aantal ondernemingen die
eigendom zijn van de Oekraïense ministeries
van Infrastructuur en Landbouw” aange
nomen, en het „presidium van het parlement
van de Krim” heeft op 24.3.2014 besluit
nr. 1802-6/14 betreffende „de overheidsferry
maatschappij Kerch Ferry” aangenomen, waar
bij de activa van de overheidsferrymaatschap
pij „Kerch Ferry” in naam van de „Republiek
van de Krim” in beslag worden genomen. De
onderneming is feitelijk geconfisqueerd door
de „autoriteiten” van de Krim.

25.7.2014
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13.

Overheidsbedrijf
„commerciële zee
haven van Seba
stopol”
Государственное
предприятие „Сев
астопольский мор
ской торговый
порт”

Identificatiegegevens

3 Place Nakhimova,
99011 Sevastopol
(99011, г. Сев
астополь, пл. На
химова, 3)
Code: 01125548

Gosudarstvenoye
predpriyatiye

Redenen

Datum van
plaatsing op
de lijst

De eigendom van deze entiteit is in strijd met
de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het
„Parlement van de Krim” heeft op 17.3.2014
resolutie nr. 1757-6/14„betreffende de natio
nalisering van een aantal ondernemingen die
eigendom zijn van de Oekraïense ministeries
van Infrastructuur en Landbouw” aange
nomen, waarbij de activa van de commerciële
zeehaven van Sebastopol worden onteigend.
De onderneming is feitelijk geconfisqueerd
door de „autoriteiten” van de Krim. Naar han
delsvolume is dit de grootste commerciële zee
haven van de Krim.

25.7.2014

De eigendom van deze entiteit is in strijd met
de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het
„Parlement van de Krim” heeft op 17.3.2014
resolutie nr. 1757-6/14„betreffende de natio
nalisering van een aantal ondernemingen die
eigendom zijn van de Oekraïense ministeries
van Infrastructuur en Landbouw” aange
nomen, en op 26.3.2014 resolutie nr. 1865-6/
14„betreffende de overheidszeehavens van de
Krim” („О Государственном предприятии
„Крымские морские порты”.”), waarin wordt
verklaard dat de activa in het bezit van het
overheidsbedrijf „Kerch Commercial Sea Port”
namens de „Republiek van de Krim” worden
onteigend. Het bedrijf is zodoende feitelijk ge
confisqueerd door de „autoriteiten” van de
Krim. Naar handelsvolume is het de op een
na grootste commerciële zeehaven in de Krim.

25.7.2014

De eigendom van deze entiteit is in strijd met
de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het
„Presidium van het Parlement van de Krim”
heeft op 24.3.2014 Besluit nr. 1794-6/14„over
het overheidsbedrijf „Gosudarstvenoye pred
priyatiye Universal-Avia”” („О Государ
ственном предприятии „Универсал-Авиа”)”
aangenomen, waarin wordt verklaard dat de
activa in het bezit van het overheidsbedrijf
„Universal-Avia” namens de „Republiek van
de Krim” worden onteigend. Het bedrijf is
zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „au
toriteiten” van de Krim.

25.7.2014

De eigendom van deze entiteit is in strijd met
de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het
„Presidium van het Parlement van de Krim”
heeft op 21 maart Besluit nr. 1767-6/14„Over
de vraagstukken omtrent de oprichting van de
Vereniging van sanatoria en resorts” aange
nomen, waarin wordt verklaard dat de activa
in het bezit van het resort „Nizhnyaya Ore
anda” namens de „Republiek van de Krim”
worden onteigend. Het bedrijf is zodoende fei
telijk geconfisqueerd door de „autoriteiten”
van de Krim.

25.7.2014

Sevastopolski mors
koy torgovy port

14.

Overheidsbedrijf
„commerciële zee
haven van Kerch”

28 Kirova Str., 98312,
Kerch, Autonomous
Republic of Crimea,

Государственное
предприятие
„Керченский мор
ской торговый
порт”

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

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Kerchenski morskoy
torgovy port

15.

Overheidsbedrijf
Universal-Avia

5, Aeroflotskaya street,
95024 Simferopol

Государственном
предприятии
„Универсал-Авиа”

(Аэрофлотская
улица, 5, Сим
ферополь г.)

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Universal-Avia”

16.

Resort „Nizhnyaya
Oreanda”
Санаторий
„Нижняя Ореанда”

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

Krims bedrijf „Azov
distillery plant”

Крымское респ
убликанское пред
приятие „Азовский
ликероводочный
Завод”

Azovsky likerovo
dochny zavod

18.

Overheidsbedrijf
„National Associa
tion of producers
„Massandra””

Национальное
производственноаграрное объедин
ение „Массандра”

Identificatiegegevens

40 Zeleznodorozhnaya
str., 96178 town of
Azov, Jankoysky dis
trict

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

Code: 01271681

6, str. Mira, Massan
dra 98600 city of
Yalta

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

Code: 00411890
Nacionalnoye
proizvodstvenno
agrarnoye obyedine
nye Massandra

19.

Overheidsbedrijf
„Magarach of the
national institute of
wine”

9 Chapayeva str.,
98433 Vilino,
Bakhchisarayski dis
trict,

Государственное
предприятие Агр
офирма „Магарач”
Национального ин
ститута винограда
и вина „Магарач”

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

Code: 31332064
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Agrofirma Maga
rach” nacionalnogo
instituta vinograda i
vina „Magarach”

Redenen

Datum van
plaatsing op
de lijst

De eigendom van deze entiteit is in strijd met
de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het
„Presidium van het Parlement van de Krim”
heeft op 9 april Besluit nr. 1991-6/14 aange
nomen „Over de wijzigingen van Resolutie
nr. 1836-6/14 van de Staatsraad van de Repu
bliek van de Krim” van 26 maart 2014„Over
de nationalisatie van de eigendom van bedrij
ven, instellingen en organisaties van het
agroindustriële complex op het grondgebied
van de Republiek van de Krim”, waarin wordt
verklaard dat de activa in het bezit van het
bedrijf „Azovsky likerovodochny zavod” na
mens de „Republiek van de Krim” worden
onteigend. Het bedrijf is zodoende feitelijk ge
confisqueerd door de „autoriteiten” van de
Krim.

25.7.2014

De eigendom van deze entiteit is in strijd met
de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het
„Presidium van het Parlement van de Krim”
heeft op 9 april Besluit nr. 1991-6/14 aange
nomen „Over de wijzigingen van Resolutie
nr. 1836-6/14 van de Staatsraad van de Repu
bliek van de Krim” van 26 maart „Over de
nationalisatie van de eigendom van bedrijven,
instellingen en organisaties van het agroindus
triële complex op het grondgebied van de Re
publiek van de Krim”, waarin wordt verklaard
dat de activa in het bezit van het overheids
bedrijf „National Association of producers
„Massandra”” namens de „Republiek van de
Krim” worden onteigend. Het bedrijf is zo
doende feitelijk geconfisqueerd door de „auto
riteiten” van de Krim.

25.7.2014

De eigendom van deze entiteit is in strijd met
de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het
„Presidium van het Parlement van de Krim”
heeft op 9 april Besluit nr. 1991-6/14 aange
nomen „Over de wijzigingen van Resolutie
nr. 1836-6/14 van de Staatsraad van de Repu
bliek van de Krim” van 26 maart „Over de
nationalisatie van de eigendom van bedrijven,
instellingen en organisaties van het agroindus
triële complex op het grondgebied van de Re
publiek van de Krim”, waarin wordt verklaard
dat de activa in het bezit van het overheids
bedrijf „Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agro
firma Magarach” nacionalnogo instituta vino
grada i vina „Magarach”” namens de „Repu
bliek van de Krim” worden onteigend. Het
bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd
door de „autoriteiten” van de Krim.

25.7.2014
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20.

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van
plaatsing op
de lijst

De eigendom van deze entiteit is in strijd mety
de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het
„Presidium van het Parlement ovan de Krim”
heeft op 9 april Besluit nr. 1991-6/14 aange
nomen „Over de wijzigingen van Resolutie
nr. 1836-6/14 van de Staatsraad van de Repu
bliek van de Krim” van 26 maart 2014„Over
de nationalisatie van de eigendom van bedrij
ven, instellingen en organisaties van het
agroindustriële complex op het grondgebied
van de „Republiek van de Krim”, waarin
wordt verklaard dat de activa in het bezit
van het overheidsbedrijf „Zavod shampans
kykh vin Novy Svet”” namens de „Republiek
van de Krim” worden onteigend. Het bedrijf is
zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „au
toriteiten” van de Krim.

25.7.2014

AANDELEN-VEN
NOOTSCHAP
CONCERN
ALMAZ-ANTEY
(alias
ALMAZ-ANTEY
CORP; alias
ALMAZ-ANTEY
DEFENSE COR
PORATION; alias
ALMAZ-ANTEY
JSC;),

41 ul.Vereiskaya,
Almaz-Antei is een Russisch overheidsbedrijf.
Moscow 121471, Rus Het produceert luchtafweersystemen waar
sia;
onder grond-luchtrakketten voor het Russiche
leger. De Russiche autoriteiten leveren zware
wapens aan de separatisten in Oost-Oekraïne
Website:
aan, en dragen daarmee bij tot de destabilise
ring van Oekraïne. De separatisten gebruiken
almaz-antey.ru;
die wapens, onder meer om vliegtuigen neer te
halen.
Als
overheidsbedrijf
draagt
Almaz-Antei derhalve bij tot de destabilisering
E-mail adres
van Oekraïne.

30.7.2014

DOBROLET aka
DOBROLYOT

Airline code QD

Overheidsbedrijf
„Factory of spar
kling wine Novy
Svet”
Государственное
предприятиеЗавод
шампанских вин
„Новый свет”

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

Gosudarstvenoye
predpriyatiye „Za
vod shampanskykh
vin Novy Svet”

▼M8
21.

22.

Добролет/Добролёт

antey@almaz-antey.ru

International Highway,
House 31, building 1,
141411 Moscow
141411, Москва г,
Международное ш,
дом 31, строение 1

Dobrolet is een dochter van de Russische
staatsluchtvaartmaatschappij. Sinds de illegale
annexatie van de Krim heeft Dobrolet tot dus
ver uitsluitend vluchten tussen Moskou en
Simferopol verzorgd. Daarmee faciliteert zij
de integratie van de illegaal geannexeerde au
tonome republiek Krim in de Russiche Fede
ratie, en ondermijnt zij de soevereiniteit en de
territoriale integriteit van Oekraïne.

30.7.2014

Na de illegale annexatie van de Krim is de
zogenaamde „Krimrepubliek” de volledige ei
genaar geworden van de Russian National
Commercial Bank (RNCB). De bank is een
dominante speler geworden op de markt, ter
wijl zij voor de annexatie niet op de Krim
aanwezig was. Door het kopen of overnemen
van bijkantoren van banken die op de Krim
actief waren maar zich nu terugtrekken, heeft
de RNCB materieel en financieel de acties
ondersteunt van de Russische regering om de
Krim in de Russische Federatie te integreren,
en heeft zij derhalve de territoriale integriteit
van Oekraïne ondermijnd.

30.7.2014

Website:
www.dobrolet.com
23.

RUSSIAN NATIO
NAL COMMER
CIAL BANK

License of the Central
Bank of Russia No.
1354
Russian Federation,
127 030 Moscow,
Krasnoproletarskaya
street 9/5.
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▼M11
24.

Republiek
Donetsk (Openbare
organisatie)
Донецкая респ
ублика

25.

Vrede voor de Re
gio Luhansk (Rus
sisch: Mir Lugans
chine)

Openbare „organisatie” die kandidaten heeft
voorgedragen voor de zogenoemde „verkiezin
gen” van de zogenoemde „Volksrepubliek Do
netsk” van 2 november 2014. Die „verkiezin
gen” zijn in strijd met de Oekraïense wetge
ving en derhalve onwettig.

29.11.2014

Door formeel aan de illegale „verkiezingen”
deel te nemen, heeft zij actief steun verleend
aan acties en beleidsmaatregelen die de terri
toriale integriteit, de soevereiniteit en de on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en
Oekraïne verder destabiliseren. Geleid door
Alexander ZAKHARCHENKO en opgericht
door Andriy PURGIN.

Openbare „organisatie” die kandidaten heeft
voorgedragen voor de zogenoemde „verkiezin
gen” van de zogenoemde „Volksrepubliek Lu
hansk” van 2 november 2014. Die „verkiezin
gen” zijn in strijd met de Oekraïense wetge
ving en derhalve onwettig.

29.11.2014

Мир Луганщине
Door formeel aan de illegale „verkiezingen”
deel te nemen, heeft zij actief steun verleend
aan acties en beleidsmaatregelen die de terri
toriale integriteit, de soevereiniteit en de on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en
Oekraïne verder destabiliseren. Geleid door
Igor PLOTNITSKY.

26.

Vrij Donbass (ook
bekend als „Vrij
Donbas”, „Svo
bodny Donbass”)

Openbare „organisatie” die kandidaten heeft
voorgedragen voor de zogenoemde „verkiezin
gen” van de zogenoemde „Volksrepubliek Do
netsk” van 2 november 2014. Die „verkiezin
gen” zijn in strijd met de Oekraïense wetge
ving en derhalve onwettig.

29.11.2014

Свободный Дон
басс
Door formeel aan de illegale „verkiezingen”
deel te nemen, heeft zij actief steun verleend
aan acties en beleidsmaatregelen die de terri
toriale integriteit, de soevereiniteit en de on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en
Oekraïne verder destabiliseren.

27.

Unie van het Volk
(Narodny Soyuz)
Народный союз

Openbare „organisatie” die kandidaten heeft
voorgedragen voor de zogenoemde „verkiezin
gen” van de zogenoemde „Volksrepubliek Lu
hansk” van 2 november 2014. Die „verkiezin
gen” zijn in strijd met de Oekraïense wetge
ving en derhalve onwettig.
Door formeel aan de illegale „verkiezingen”
deel te nemen, heeft zij actief steun verleend
aan acties en beleidsmaatregelen die de terri
toriale integriteit, de soevereiniteit en de on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en
Oekraïne verder destabiliseren.

29.11.2014
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28.

Economische Unie
van Luhansk (Lu
ganskiy Ekonomi
cheskiy Soyuz)

Identificatiegegevens

Redenen

„Sociale organisatie” die kandidaten heeft
voorgedragen voor de zogenoemde „verkiezin
gen” van de zogenoemde „Volksrepubliek Lu
hansk” van 2 november 2014. Heeft een kan
didaat, Oleg AKIMOV, voorgedragen als
„hoofd” van de zogenoemde „Volksrepubliek
Luhansk”. Die „verkiezingen” zijn in strijd
met de Oekraïense wetgeving en derhalve on
wettig.

Datum van
plaatsing op
de lijst

29.11.2014

Door formeel aan de illegale „verkiezingen”
deel te nemen, heeft zij actief steun verleend
aan acties en beleidsmaatregelen die de terri
toriale integriteit, de soevereiniteit en de on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en
Oekraïne verder destabiliseren.

▼M12
29.

Nationale Kozak
kenwacht
Казачья
Национальная Гв
ардия

Gewapende separatistische groep die actieve
steun heeft verleend aan acties die de territo
riale integriteit, de soevereiniteit en de on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en
Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

Staat onder bevel van en heeft derhalve ban
den met een op de lijst geplaatste persoon,
Nikolay KOZITSYN.
30.

Spartabataljon
Батальон „Спарта”

Gewapende separatistische groep die actieve
steun heeft verleend aan acties die de territo
riale integriteit, de soevereiniteit en de on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en
Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

Staat onder bevel van en heeft derhalve ban
den met een op de lijst geplaatste persoon,
Arseny PAVLOV.
31.

Somalibataljon
Батальон „Сомали”

Gewapende separatistische groep die actieve
steun heeft verleend aan acties die de territo
riale integriteit, de soevereiniteit en de on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en
Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

Staat onder bevel van en heeft derhalve ban
den met een op de lijst geplaatste persoon,
Mikhail TOLSTYKH, ook bekend als Givi.
32.

Zaryabataljon
Батальон „Заря”

Gewapende separatistische groep die actieve
steun heeft verleend aan acties die de territo
riale integriteit, de soevereiniteit en de on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en
Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

Gewapende separatist die actief steun heeft
verleend aan acties die de territoriale integri
teit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid
van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder
hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

▼M14
33.

Prizrak-brigade
(„Бригада „Приз
рак”)
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34.

35.

Oplotbataljon

Sociale media:

Батальон „Оплот”

http://vk.com/op
lot_info

Kalmiusbattalion
Батальон „Каль
миус”

36.

Doodsbataljon
Батальон „Смерть”

37.

Identificatiegegevens

Publieke beweging
„NOVOROSSIYA”
Движение Но
вороссия

Redenen

Datum van
plaatsing op
de lijst

Gewapende separatistische groep die actieve
steun heeft verleend aan acties die de territo
riale integriteit, de soevereiniteit en de on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en
Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

Gewapende separatistische groep die actieve
steun heeft verleend aan acties die de territo
riale integriteit, de soevereiniteit en de on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en
Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

Gewapende separatistische groep die actieve
steun heeft verleend aan acties die de territo
riale integriteit, de soevereiniteit en de on
afhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en
Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

De publieke beweging „Novorossiya”/„Nieuw
Rusland” is opgericht in november 2014 in
Rusland en staat onder leiding van de Russi
sche officier Igor Strelkov (geïdentificeerd als
staflid van het hoofdinlichtingendirectoraat
van de generale staf van de gewapende strijd
krachten van de Russische Federatie (GRU)).

16.2.2015

Volgens haar verklaarde doelstellingen streeft
zij ernaar algemene daadwerkelijke steun te
verlenen aan „Novorossiya”, mede door hulp
te bieden aan de militie die strijd levert in
Oost-Oekraïne, en verleent aldus steun aan be
leid dat de territoriale integriteit, de soeverei
niteit en de onafhankelijkheid van ondermijnt.
Heeft banden met een persoon die op de lijst
is geplaatst wegens het ondermijnen van de
territoriale integriteit van Oekraïne.

