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SKLEP SVETA 2014/145/SZVP

►B

z dne 17. marca 2014
o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost,
suverenost in neodvisnost Ukrajine
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▼B
SKLEP SVETA 2014/145/SZVP
z dne 17. marca 2014
o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali
ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Voditelji držav ali vlad držav članic Unije so 6. marca 2014
odločno obsodili neizzvan poseg Ruske federacije v suverenost
in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine ter Rusko federacijo
pozvali, da svoje oborožene sile nemudoma umakne na območja,
na katerih so v skladu z ustreznimi sporazumi stalno nameščene.
Rusko federacijo so pozvali, da mednarodnim opazovalcem
omogoči takojšen dostop. Voditelji držav ali vlad so poudarili,
da je odločitev Vrhovnega sveta Avtonomne republike Krim, da
izvede referendum o prihodnjem statusu ozemlja, v nasprotju z
ukrajinsko ustavo in zato nezakonita.

(2)

Voditelji držav ali vlad so se odločili sprejeti ukrepe, vključno z
ukrepi, ki jih je 3. marca 2014 predvidel Svet, da se zlasti
začasno prekinejo dvostranski pogovori z Rusko federacijo o
vizumskih vprašanjih ter pogovori z navedeno državo o novem
obsežnem sporazumu, ki bi nadomestil obstoječi Sporazum o
partnerstvu in sodelovanju.

(3)

Voditelji držav ali vlad so poudarili, da bi bilo treba rešitev za
krizo najti s pogajanji med vladama Ukrajine in Ruske federacije,
vključno preko morebitnih večstranskih mehanizmov, ter da bo
Unija, če rezultati ne bodo doseženi v določenem časovnem
okviru, odločala o dodatnih ukrepih, kot so prepovedi potovanj,
zamrznitve sredstev in preklic vrha EU-Rusija.

(4)

V trenutnih okoliščinah bi bilo treba uvesti omejitve potovanj in
zamrznitev sredstev zoper osebe, odgovorne za ukrepe, ki spod
kopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in
neodvisnost Ukrajine, vključno z ukrepi glede prihodnjega statusa
katerega koli dela teritorija, ki so v nasprotju z ukrajinsko ustavo,
ter osebe, subjekte ali organe, ki so z njimi povezani.

(5)

Za izvajanje določenih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje
Unije –
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SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
▼M9
1.
Države članice s sprejetjem potrebnih ukrepov preprečijo vstop na
svoje ozemlje ali tranzit prek njega za:
(a) fizične osebe, odgovorne za ukrepe ali politike, ki spodkopavajo ali
ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo medna
rodnih organizacij v Ukrajini, oziroma fizične osebe, ki te ukrepe ali
politike dejavno podpirajo ali izvajajo, ter fizične osebe, ki so z
njimi povezane;
(b) fizične osebe, ki dejavno materialno ali finančno podpirajo ruske
nosilce odločitev, odgovorne za priključitev Krima ali destabiliza
cijo vzhodne Ukrajine, ali pa imajo od njih korist, ali
(c) fizične osebe, ki opravljajo transakcije s separatističnimi skupinami
v regiji Donbas v Ukrajini,
kot so navedene v Prilogi.
▼B
2.
Odstavek 1 državi članici ne nalaga obveznosti, da lastnim drža
vljanom odkloni vstop na svoje ozemlje.
3.
Odstavek 1 ne posega v primere, v katerih posamezno državo
članico zavezuje mednarodnopravna obveznost, in sicer:
(a) kot državo gostiteljico mednarodne medvladne organizacije,
(b) kot državo gostiteljico mednarodne konference, ki jo skličejo Zdru
ženi narodi ali je sklicana pod njihovim okriljem,
(c) v skladu z večstranskim sporazumom o dodeljenih privilegijih in
imunitetah ali
(d) v okviru Lateranske pogodbe, ki sta jo leta 1929 sklenila Sveti
sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.
4.
Odstavek 3 se uporablja tudi v primerih, ko je država članica
država gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v
Evropi (OVSE).
5.
Svet je ustrezno obveščen o vseh primerih, kadar posamezna
država članica odobri izjemo v skladu z odstavkoma 3 ali 4.
6.
Države članice lahko odobrijo izvzetja od ukrepov, uvedenih na
podlagi odstavka 1, kadar je potovanje upravičeno z nujno humanitarno
potrebo ali zaradi udeležbe na medvladnih sestankih ali sestankih, ki jih
spodbuja ali gosti Unija ali jih gosti država članica, ki predseduje
OVSE, na katerih se vodi politični dialog, ki neposredno spodbuja
politične cilje omejevalnih ukrepov, vključno s podporo ozemeljski
celovitosti, suverenosti in neodvisnosti Ukrajine.
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7.
Država članica, ki želi odobriti izvzetje iz odstavka 6, o tem pisno
uradno obvesti Svet. Izvzetje se šteje za odobreno, razen če eden ali več
članov Sveta ne pošlje pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po
prejemu uradnega obvestila o predlaganem izvzetju. Če eden ali več
članov Sveta vloži ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino odloči,
da bo predlagano izvzetje odobril.
8.
Kadar država članica ob upoštevanju odstavkov 3, 4, 6 in 7
osebam s seznama iz Priloge, odobri vstop na svoje ozemlje ali tranzit
preko njega, je odobritev omejena na namen, za katerega je bila pode
ljena osebi, na katero se nanaša.

Člen 2
▼M9
1.
Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v
lasti ali s katerimi razpolagajo ali jih nadzirajo:
(a) fizične osebe, odgovorne za ukrepe ali politike, ki spodkopavajo ali
ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo medna
rodnih organizacij v Ukrajini, oziroma fizične osebe, ki te ukrepe ali
politike dejavno podpirajo ali izvajajo, in fizične ali pravne osebe,
subjekti ali organi, ki so z njimi povezani;
(b) pravne osebe, subjekti ali organi, ki materialno ali finančno podpi
rajo ukrepe, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotaklji
vost, suverenost in neodvisnost Ukrajine;
(c) pravne osebe, subjekti ali organi na Krimu ali v Sevastopolu,
katerih lastništvo je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinsko zako
nodajo, oziroma pravne osebe, subjekti ali organi, ki jim je tak
prenos prinesel koristi;
(d) fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki dejavno materialno
ali finančno podpirajo ruske nosilce odločitev, odgovorne za priklju
čitev Krima ali destabilizacijo vzhodne Ukrajine, ali pa imajo od
njih korist, ali
(e) fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki opravljajo transakcije
s separatističnimi skupinami v regiji Donbas v Ukrajini,
kot so navedeni v Prilogi.
▼B
2.
Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s seznama v
Prilogi, ne smejo biti neposredno ali posredno dana na razpolago ali v
njihovo korist nikakršna sredstva ali gospodarski viri.
3.
Pristojni organ države članice lahko pod takšnimi pogoji, za katere
meni, da so primerni, odobri sprostitev določenih zamrznjenih sredstev
ali gospodarskih virov ali razpolaganje z njimi, potem ko je ugotovil, da
so ta sredstva ali gospodarski viri:
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(a) nujni za osnovne potrebe oseb s seznama v Prilogi, in njihovih
vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najem
nine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne
premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b) namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in nadomestil
za nastale izdatke, povezane z opravljanjem pravnih storitev;

(c) namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za
redno ohranjanje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodar
skih virov, ali

(d) potrebni za kritje izrednih stroškov, pod pogojem, da je pristojni
organ o razlogih, zaradi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno
odobritev, uradno obvestil pristojne organe drugih držav članic in
Komisijo vsaj dva tedna pred odobritvijo.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh
odobritvah, izdanih na podlagi tega odstavka.

4.
Kot odstopanje od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice
odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih
virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane
pred datumom uvrstitve osebe, subjekta ali organa iz odstavka 1 na
seznam v Prilogi, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali
sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim
datumom ali po njem;

(b) sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za porav
navo terjatev, ki so zavarovane s takšno odločbo ali so v takšni
odločbi priznane kot veljavne, v mejah, določenih z veljavno zako
nodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c) odločba ni v korist fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s
seznama v Prilogi in

(d) priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države
članice.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh
odobritvah, izdanih na podlagi tega odstavka.

5.
Odstavek 1 fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu s seznama
ne preprečuje, da bi plačal zapadlo plačilo po pogodbi, ki je bila skle
njena pred datumom uvrstitve take fizične ali pravne osebe, subjekta ali
organa na seznam v Prilogi, pod pogojem, da je zadevna država članica
ugotovila, da plačila neposredno ali posredno ne bo prejela fizična ali
pravna oseba, subjekt ali organ iz odstavka 1.
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6.
so:

Odstavek 2 se ne uporablja za prilive na zamrznjene račune, kot

(a) obresti ali drugih donosi na teh računih;
(b) zapadla plačila po pogodbah, dogovorih ali obveznostih, sklenjenih
ali nastalih pred datumom, ko so za te račune začeli veljati ukrepi iz
odstavkov 1 in 2, ali
(c) zapadla plačila po sodnih, upravnih ali arbitražnih odločbah, izdanih
v Uniji ali izvršljivih v zadevni državi članici,
pod pogojem, da za vse takšne obresti, druge dohodke in plačila še
naprej veljajo ukrepi iz odstavka 1.

Člen 3
▼M3
1.
Svet na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za
zunanje zadeve in varnostno politiko soglasno odloča o določitvi
seznama iz Priloge in njegovih spremembah.
▼B
2.
Svet o sklepu iz odstavka 1, vključno z razlogi za uvrstitev na
seznam, obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ,
bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila, s
čimer da taki osebi, subjektu ali organu možnost, da predloži pripombe.
3.
Kadar so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet
pregleda sklep iz odstavka 1 in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo,
subjekt ali organ.

Člen 4
1.
V Prilogi so navedeni razlogi za uvrstitev fizičnih ali pravnih oseb,
subjektov ali organov iz člena 1(1) ali 2(1) na seznam.
2.
Priloga vsebuje tudi podatke, potrebne za identifikacijo zadevnih
fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, če so ti podatki na
voljo. Pri fizičnih osebah lahko take informacije vključujejo imena,
vključno z vzdevki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko
potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo
ali poklic. Pri pravnih osebah, subjektih ali organih lahko te informacije
vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež
podjetja.

Člen 5
Da bi bili ukrepi iz členov 1(1) in 2(1) čim učinkovitejši, Unija spod
buja tretje države k sprejetju omejevalnih ukrepov, podobnih ukrepom
iz tega sklepa.

2014D0145 — SL — 16.09.2015 — 006.002 — 7
▼B
Člen 6
Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.
▼M14
Ta sklep se uporablja do 15. marca 2016.
▼B
Ta sklep se redno pregleduje. Če Svet meni, da cilji sklepa niso bili
doseženi, ga po potrebi obnovi ali spremeni.
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▼B
PRILOGA
Seznam oseb, subjektov in organov iz členov 1 in 2

▼M3
▼C1
Osebe

▼B

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

▼M14
1.

Sergey Valeryevich
AKSYONOV,

Datum rojstva:
26.11.1972.

►C4 Sergei Vale
rievich AKSENOV
(Сергей Вале
рьевич
AKCëHOB) ◄,

Kraj rojstva: Bălţi,
zdaj Republika
Moldavija

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

Aksjonov je bil 27. februarja 2014 v parlamentu
Krima (vrhovna rada) izvoljen za „predsednika
vlade Krima“ ob navzočnosti proruskih oboro
ženih oseb. Oleksandr Turčinov je 1. marca
2014 njegovo „izvolitev“ razglasil za neustavno.
Dejavno je lobiral za „referendum“16. marca
2014. Od 9. oktobra 2014 je „voditelj“ tako
imenovane „Republike Krim“.

17.3.2014

Je član predsedstva državnega sveta Rusije.

Vladimir Andree
vich Konstantinov

Datum rojstva:
19.11.1956

(Владимир
Андреевич
Константинов)

Kraj rojstva:
Vladimirovka (tudi
Vladimirovca), območje
Slobozie, SSR
Moldavija (zdaj
Republika Moldavija) ali

Kot predsedujoči vrhovnemu svetu Avtonomne
republike Krim je imel pomembno vlogo pri
odločitvah verhovne rade v zvezi z „referen
dumom“ proti ozemeljski nedotakljivosti Ukra
jine in je pozival volivce, naj glasujejo za neod
visnost Krima.

17.3.2014

Kot nekdanji podpredsednik ministrskega sveta
Krima je imel pomembno vlogo pri odločitvah
verhovne rade o „referendumu“ proti ozemeljski
nedotakljivosti Ukrajine. Dejavno je lobiral za
vključitev Krima v Rusko federacijo.

17.3.2014

Berezovskij je bil 1. marca 2014 imenovan za
poveljnika ukrajinske mornarice, vendar pa
potem je zaprisegel krimskim oboroženim silam
ter tako prelomil zaprisego ukrajinski mornarici.

17.3.2014

Bogomol, SSR
Moldavija
3.

Rustam Ilmirovich
Temirgaliev

Datum rojstva:
15.8.1976

(Рустам Ильми
рович Темирг
алиев)

Kraj rojstva:
Ulan-Ude, ASSR
Burjatija
(Ruska SFSR)

4.

5.

Denis Valentino
vich Berezovskiy

Datum rojstva:
15.7.1974

(Денис Валент
инович Березов
ский)

Kraj rojstva: Harkov,
SSR Ukrajina

Aleksei Mikhailo
vich Chaliy

Datum rojstva:
13.6.1961

(Алексей Михай
лович Чалый)

Kraj rojstva: Moskva
ali Sevastopol

Imenovan je bil za namestnika poveljnika črno
morske flote Ruske federacije.
Chalij je 23. februarja 2014 na zahtevo javnosti
postal „župan Sevastopola“ in sprejel to „izvo
litev“. Dejavno se je zavzemal, naj Sevastopol
postane ločena enota Ruske federacije po refe
rendumu 16. marca 2014. Podpisal je pogodbo o
ruski prisvojitvi Republike Krim. Predseduje
zakonodajni skupščini mesta Sevastopol.

17.3.2014
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▼M14
Ime

6.

Podatki o istovetnosti

8.

Datum
uvrstitve na
seznam

Datum rojstva:
29.3.1965

„Predsednik vlade“ Aksjonov je Zimo 3. marca
2014 imenoval za novega vodjo krimske varno
stne službe (SBU), v kar je ta privolil.
Pomembne informacije, vključno s podatkovno
zbirko,
je
predal
ruski
obveščevalni
službi (SBU). Te informacije so zajemale
podatke o aktivistih na Trgu neodvisnosti in
zagovornikih človekovih pravic s Krima. Imel
je pomembno vlogo pri preprečevanju ukrajin
skim oblastem, da bi nadzirale ozemlje Krima.
11. marca 2014 so nekdanji krimski uradniki
SBU razglasili ustanovitev neodvisne varnostne
službe Krima.

17.3.2014

Yuriy Gennadye
vich Zherebtsov

Datum rojstva:
19.11.1969

17.3.2014

(Юрий Генн
адиевич
Жеребцов)

Kraj rojstva: Izmail,
območje Odese, SSR
Ukrajina ali Odesa

Svetovalec predsednika parlamenta (Verkhovna
rada) Krima, eden najpomembnejših organiza
torjev „referenduma“ proti ozemeljski nedotaklji
vosti Ukrajine 16. marca 2014. Član drža
vljanske zbornice tako imenovane Republike
Krim.

Sergey Pavlovych
Tsekov

Datum rojstva:
29.9.1953 ali
23.9.1953

Podpredsednik verhovne rade; skupaj s
Sergeyem Aksyonovim je sprožil nezakonito
razpustitev vlade Avtonomne republike Krim. K
temu je pritegnil Vladimira Konstantinova, kate
remu je grozil z razrešitvijo. Javno je priznal, da
so bili poslanci s Krima pobudniki poziva ruskim
vojakom, naj prevzamejo parlament Krima. Bil
je eden prvih krimskih voditeljev, ki se je javno
zavzel za priključitev Krima Rusiji.

17.3.2014

Pyotr Anatoliyo
vych Zima
(Пётр
Анатольевич
Зима)

7.

Razlogi

(Сергей Павлович
Цеков)

Kraj rojstva:
Simferopol

Član zveznega sveta Ruske federacije iz tako
imenovane „Republike Krim“.

9.

10.

Ozerov, Viktor
Alekseevich

Datum rojstva:
5.1.1958

Predsednik Odbora za varnost in obrambo zvez
nega sveta Ruske federacije.

(Виктор
Алексеевич
Озеров)

Kraj rojstva: Abakan,
Kakazija

1. marca 2014 je Ozerov v imenu Odbora za
varnost in obrambo zveznega sveta Ruske fede
racije v zveznem svetu javno podprl namestitev
ruskih sil v Ukrajini.

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

Prvi podpredsednik Odbora za mednarodne
zadeve zveznega sveta Ruske federacije.
1. marca 2014 je Džabarov v imenu Odbora za
mednarodne zadeve zveznega sveta Ruske fede
racije v zveznem svetu javno podprl namestitev
ruskih sil v Ukrajini.

17.3.2014

17.3.2014
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Klishas, Andrei
Aleksandrovich

Datum rojstva:
9.11.1972

Predsednik Odbora za ustavno pravo zveznega
sveta Ruske federacije.

(Андрей Алекс
андрович
Клишас)

Kraj rojstva:
Sverdlovsk

1. marca 2014 je Klišas v zveznem svetu javno
podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini. V javnih
izjavah je skušal upravičiti rusko vojaško posre
dovanje v Ukrajini in je trdil, da „ukrajinski
predsednik podpira poziv krimskih oblasti pred
sedniku Ruske federacije, naj pošlje vsestransko
pomoč za obrambo državljanov Krima“.

Ryzhkov, Nikolai
Ivanovich

Datum rojstva:
28.9.1929

Član Odbora za zvezne zadeve, regionalno poli
tiko in sveta Ruske federacije za severni del
federacije.

(Николай
Иванович
Рыжков)

Kraj rojstva: Djiljivka,
območje Donecka,
SSR Ukrajina

Bushmin, Evgeni
Viktorovich

Datum rojstva:
4.10.1958

(Евгений Викто
рович Бушмин)

Kraj rojstva: Lopatino,
območje
Sergačijskega, RSFSR

Totoonov, Alek
sandr Borisovich

Datum rojstva:
3.4.1957

Član Odbora za kulturo, znanost in obveščanje
zveznega sveta Ruske federacije.

(Александр
Борисович Тото
онов)

Kraj rojstva:
Ordžonikice, Severna
Osetija

1. marca 2014 je Totoonov v zveznem svetu
javno podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini.

Panteleev, Oleg
Evgenevich

Datum rojstva:
21.7.1952

Prvi popredsednik Odbora za parlamentarne
zadeve v zveznem svetu.

(Олег Евгеньевич
Пантелеев)

Kraj rojstva:
Žitnikovsko, območje
Kurgana

1. marca 2014 je Panteleev v zveznem svetu
javno podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini.

Mironov, Sergei
Mikhailovich

Datum rojstva:
14.2.1953

Član sveta državne dume; vodja poslanske
skupine stranke Poštena Rusija v dumi Ruske
federacije.

(Сергей Михай
лович Миронов)

Kraj rojstva: Puškin,
območje Leningrada

Zheleznyak, Sergei
Vladimirovich

Datum rojstva:
30.7.1970

(Сергей Владими Kraj rojstva: Sankt
Peterburg (nekoč
рович Железняк)
Leningrad)

Datum
uvrstitve na
seznam

17.3.2014

17.3.2014

1. marca 2014 je Rižkov v zveznem svetu javno
podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini.

Podpredsednik zveznega sveta Ruske federacije.

17.3.2014

1. marca 2014 je Bušmin v zveznem svetu javno
podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini.

17.3.2014

17.3.2014

17.3.2014

Pobudnik predloga zakona, ki Ruski federaciji
dovoljuje, da v svojo sestavo pod pretvezo
zaščite ruskih državljanov vključi ozemlja tujih
držav brez soglasja teh držav ali mednarodne
pogodbe.

Podpredsednik državne dume Ruske federacije.
Dejaven podpornik uporabe ruskih oboroženih
sil in priključitve Krima. Osebno je vodil demon
stracije v podporo uporabi ruskih oboroženih sil
v Ukrajini.

17.3.2014
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Podatki o istovetnosti

Slutski, Leonid
Eduardovich

Datum rojstva:
4.1.1968

(Леонид Эдуа
рдович Слуцкий)

Kraj rojstva: Moskva

Vitko, Aleksandr
Viktorovich

Datum rojstva:
13.9.1961

(Александр
Викторович
Витко)

Kraj rojstva: Vitebsk
(SSR Belorusija)

Sidorov, Anatoliy
Alekseevich

Datum rojstva:
2.7.1958

(Анатолий
Алексеевич
Сидоров)

Kraj rojstva: Siva,
območje Perma, ZSSR

Galkin, Viktoro
vich Aleksandr

Datum rojstva:
22.3.1958

(Александр
Викторович
Галкин)

Kraj rojstva:
Ordžonikice, ASSR
Severna Osetija

Rogozin, Dmitry
Olegovich

Datum rojstva:
21.12.1963

(Дмитрий
Олегович
Рогозин)

Kraj rojstva: Moskva

Glazyev, Yurievich
Sergey

Datum rojstva:
1.1.1961

(Сергей Юрьевич
Глазьев)

Kraj rojstva:
Zaporozhye, SSR
Ukrajina

Matviyenko,
Valentina Ivanova
(rojena Tyutina)

Datum rojstva:
7.4.1949

Razlogi

Predsednik odbora Skupnosti neodvisnih držav v
državni dumi Ruske federacije (član stranke
LDPR).

Datum
uvrstitve na
seznam

17.3.2014

Dejaven podpornik uporabe ruskih oboroženih
sil in priključitve Krima.

(Валентина Иван
овна Матвиенко
(born Тютина))

Kraj rojstva:
Šepetovka, območje
Hmelnicki (KamjanecPodilski), SSR
Ukrajina

Naryshkin, Sergei
Evgenevich

Datum rojstva:
27.10.1954

(Сергей
Евгеньевич
Нарышкин)

Kraj rojstva: Sankt
Peterburg (nekoč
Leningrad)

Poveljnik črnomorske flote, viceadmiral.

17.3.2014

Odgovoren za poveljevanje ruskim silam, ki so
zasedle ukrajinsko suvereno ozemlje.

Poveljnik zahodnega vojaškega območja Rusije,
katerega enote so nameščene na Krimu. Odgo
voren je za del ruske vojaške prisotnosti na
Krimu, ki spodkopava suverenost Ukrajine in je
krimskim oblastem pomagala preprečevati javne
demonstracije proti prizadevanjem za referendum
in priključitev Rusiji.

17.3.2014

Zahodno vojaško območje Rusije, katerega sile
so nameščene na Krimu; črnomorska flota spada
pod Galkinovo poveljstvo; velik del sil je na
Krim prišel prek južnega vojaškega območja.

17.3.2014

Poveljnik južnega vojaškega območja Rusije.
Sile južnega vojaškega območja so nameščene
na Krimu. Odgovoren je za del ruske vojaške
prisotnosti na Krimu, ki spodkopava suverenost
Ukrajine in je krimskim oblastem pomagala
preprečevati javne demonstracije proti prizadeva
njem za referendum in priključitev Rusiji. Poleg
tega pod nadzor tega območja spada tudi črno
morska flota.
Podpredsednik Ruske federacije. Javno pozival k
priključitvi Krima.

21.3.2014

Svetovalec predsednika Ruske federacije. Javno
pozival k priključitvi Krima.

21.3.2014

Predsedujoča zveznemu svetu. Dne 1. marca
2014 je v zveznem svetu javno podprla razme
stitev ruskih sil v Ukrajini.

21.3.2014

Predsedujoči državni dumi. Javno podprl razme
stitev ruskih sil v Ukrajini. Javno podprl
sporazum o ponovni rusko-krimski združitvi in
s tem povezano zvezno ustavno pravo.

21.3.2014
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26.

Dmitry Konstanti
novich KISE
LYOV,

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva:
26.4.1954
Kraj rojstva: Moskva

tudi Dmitrii
Konstantinovich
KISELEV

Razlogi

S predsedniškim dekretom z dne 9. decembra
2013 imenovan za vodjo ruske zvezne državne
tiskovne agencije „Rossija Segodnja“.

Datum
uvrstitve na
seznam

21.3.2014

Osrednja osebnost vladne propagande v podporo
razmestitvi ruskih sil v Ukrajini.

(Дмитрий Конст
антинович
Киселёв)
27.

Datum rojstva:
27.3.1963

Namestnik poveljnika črnomorske flote, kontra
admiral, odgovoren za poveljevanje

Kraj rojstva:
Sevastopol, SSR
Ukrajina

Odgovoren za poveljevanje ruskim silam, ki so
zasedle ukrajinsko suvereno ozemlje.

Kulikov, Valery
Vladimirovich

Datum rojstva:
1.9.1956

Namestnik poveljnika črnomorske flote, kontra
admiral.

(Валерий Влад
имирович
Куликов)

Kraj rojstva:
Zaporožje, SSR
Ukrajina

Odgovoren za poveljevanje ruskim silam, ki so
zasedle ukrajinsko suvereno ozemlje.

Surkov, Vladislav
Yurievich

Datum rojstva:
21.9.1964

21.3.2014

(Владислав
Юрьевич Сурков)

Kraj rojstva: Solncevo,
območje Lipecka

Pribočnik predsednika Ruske federacije. Bil je
nosilec procesa za mobilizacijo krimskih lokalnih
skupnosti k dejanjem, namenjenim spodkopa
vanju ukrajinskih organov na Krimu.

Mikhail Grigorie
vich Malyshev

Datum rojstva:
10.10.1955

21.3.2014

(Михаил Григо
рьевич Малышев)

Kraj rojstva:
Simferopol, Krim

Vodja krimske volilne komisije. Odgovoren je za
izvedbo referenduma na Krimu. V skladu z
ruskim sistemom pristojen za podpis referendum
skih rezultatov.

Valery Kirillovich
Medvedev

Datum rojstva:
21.8.1946

21.3.2014

(Валерий Кирил
лович Медведев)

Kraj rojstva:
Šmakovka, območje
Primorskega

Vodja sevastopolske volilne komisije. Odgo
voren je za izvedbo referenduma na Krimu. V
skladu z ruskim sistemom pristojen za podpis
referendumskih rezultatov.

generalpodpol
kovnik Igor Niko
laevich (Myko
layovich) Turche
nyuk

Datum rojstva:
5.12.1959

Dejanski poveljnik ruskih čet, nameščenih na
terenu na Krimu (ki jih Rusija še naprej uradno
imenuje „lokalne samoobrambne milice“).
Namestnik poveljnika južnega vojaškega
območja.

21.3.2014

Namestnica predsednika državne dume. Pobud
nica in ena od podpornikov nedavnih zakono
dajnih predlogov v Rusiji, na podlagi katerih bi
se regije drugih držav lahko pridružile Rusiji
brez predhodne privolitve njihovih osrednjih
oblasti.

21.3.2014

Podpredsednik vlade. Odgovoren za nadzor nad
vključevanjem priključene Avtonomne republike
Krim v Rusko federacijo.

29.4.2014

Nosatov,
Alexander Mihai
lovich
(Александр
Михайлович
Носатов)

28.

29.

30.

31.

32.

Kraj rojstva: Oš, SSR
Kirgizistan

21.3.2014

21.3.2014

(Игорь
Николаевич
Турченюк)
33.

Elena Borisovna
Mizulina (rojena
Dmitriyeva)
(Елена Борисовна
Мизулина (born
Дмитриева)

34.

Datum rojstva:
9.12.1954
Kraj rojstva: Buj,
območje Kostrome

Dmitry Nikolaye
vich Kozak

Datum rojstva:
7.11.1958

(Дмитрий
Николаевич
Козак)

Kraj rojstva:
Bandurovo, območje
Kirovograda, SSR
Ukrajina
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35.

36.

37.

Podatki o istovetnosti

Oleg Yevgenyvich
Belaventsev

Datum rojstva:
15.9.1949

(Олег Евгеньевич
Белавенцев)

Kraj rojstva: Moskva

Oleg Genrikhovich
Savelyev

Datum rojstva:
27.10.1965

(Олег Генрихович
Савельев)

Kraj rojstva:
Leningrad

Sergei Ivanovich
Menyailo

Datum rojstva:
22.8.1960

(Сергей Иванович
Меняйло)

Kraj rojstva: Alagir,
ASSR Severna Osetija,

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Pooblaščeni predstavnik predsednika Ruske fede
racije v tako imenovanem „Zveznem okrožju
Krim“, nestalni član Varnostnega sveta Rusije.
Odgovoren za izvajanje ustavnih odločb voditelja
ruske države na ozemlju priključene Avtonomne
republike Krim.

29.4.2014

Minister za zadeve Krima. Odgovoren za vklju
čevanje priključene Avtonomne republike Krim
v Rusko federacijo.

29.4.2014

Guverner ukrajinskega priključenega mesta Seva
stopol.

29.4.2014

Članica zveznega sveta Rusije iz priključene
Avtonomne republike Krim.

29.4.2014

Namestnik predsednika državne dume, Združena
Rusija. Odgovoren za začetek priprave zakono
daje za vključitev priključene Avtonomne repu
blike Krim v Rusko federacijo.

29.4.2014

Direktor GRU (glavnega obveščevalnega direk
torata) in namestnik vodje generalštaba oboro
ženih sil Ruske federacije, generalpodpolkovnik
Odgovoren za delovanje urada GRU v vzhodni
Ukrajini.

29.4.2014

Poveljnik generalštaba Oboroženih sil Ruske
federacije, prvi namestnik ministra za obrambo
Ruske federacije, general. Odgovoren za
množično nameščanje ruskih vojakov ob meji z
Ukrajino in preprečeval je umirjanje razmer.

29.4.2014

Dejaven voditelj „Luganske straže“. Sodeloval je
pri zasedbi zgradbe regionalnega urada Varno
stne službe v Lugansku. Tesno povezan z
„Vojsko jugovzhoda“.

29.4.2014

RSFSR

38.

▼M13

Olga Fedorovna
Kovitidi

Datum rojstva:
7.5.1962

(Ольга Фёдоровна
Ковитиди)

Kraj rojstva:
Simferopol, SSR
Ukrajina

Sergei Ivanovich
Neverov

Datum rojstva:
21.12.1961

(Сергей Иванович
Неверов)

Kraj rojstva: Taštagol,
ZSSR

Igor Dmitrievich
SERGUN

Datum rojstva:
28.3.1957

(Игорь
Дмитриевич
Сергун)

Kraj rojstva: Podolsk,
Moskovsko okrožje

Valery Vasilevich
Gerasimov

Datum rojstva:
8.9.1955

(Валерий
Васильевич
Герасимов)

Kraj rojstva: Kazan

_____

▼M14
40.

41.

42.

43.

German Prokopiv

2014D0145 — SL — 16.09.2015 — 006.002 — 14
▼M14
Ime

44.

45.

Podatki o istovetnosti

Valeriy Dmitrie
vich Bolotov

Datum rojstva:
13.2.1970

(Валерий
Дмитриевич
Болотов)

Kraj rojstva: Lugansk

Andriy Yevgeno
vych PURGIN

Datum rojstva:
26.1.1972

(Андрiй
Eвгенович
Пургiн),

Kraj rojstva: Doneck

tudi Andrei Evge
nevich PURGIN

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Eden od voditeljev separatistične skupine
„Vojska jugovzhoda“, ki je zasedla urad Varno
stne službe v regiji Lugansk. Upokojeni ofocir.
Pred zasedbo zgradbe je s sodelavci posedoval
orožje, ki ga je očitno nezakonito pridobil iz
Rusije in od lokalnih kriminalnih združb.

29.4.2014

Nekdanji voditelj „Ljudske republike Doneck“,
dejaven udeleženec in organizator separatističnih
dejavnosti, koordinator dejavnosti „ruskih turi
stov“ v Donecku. Soustanovitelj „državljanske
pobude Donbas za Evroazijsko unijo“. Tako
imenovani „predsednik“ „Ljudskega sveta
Ljudske republike Doneck“.

29.4.2014

Eden od voditeljev Ljudske republike Doneck.
Sodeloval je pri zasedbi in okupaciji regionalne
uprave. Aktivni uradni govorec separatistov.
Tako imenovani namestnik predsednika „Ljud
skega sveta“ tako imenovane Ljudske republike
Doneck.

29.4.2014

Eden od voditeljev radikalne ideološke organiza
cije Ljudska milica Donbasa. Dejavno je sode
loval pri zasedbi več državnih zgradb na
območju Donecka.

29.4.2014

Identificiran kot uslužbenec glavnega obvešče
valnega direktorata generalštaba Oboroženih sil
Ruske federacije (GRU). Udeležen je bil pri inci
dentih v Sloviansku. Je pomočnik samooklica
nega predsednika vlade Krima, Sergeja Aksio
nova, za varnostne zadeve. Vodja ljudskega
gibanja „Novorossija“.

29.4.2014

Prvi namestnik vodje predsedniške administracije
v Rusiji. Odgovoren za nadzor nad političnim
vključevanjem ukrajinskega območja Krim v
Rusko federacijo.

12.5.2014

Poveljnik ruskih letalskih sil, generalni
polkovnik. Na tem vodstvenem položaju je
odgovoren za napotitev ruskih letalskih sil na
Krim.

12.5.2014

Predsednik odbora za ustavno pravo v Dumi.
Odgovoren za utiranje poti sprejetju zakonodaje
o priključitvi Krima in Sevastopola Ruski
federaciji.

12.5.2014

(Андрей
Евгеньевич
Пургин)
46.

Denys Volodymy
rovych
PUSHYLIN
(Денис Волод
имирович
Пушилiн),

Datum rojstva:
9.5.1981 ali 9.5.1982
Kraj rojstva:
Makijevka (Doneško
okrožje)

tudi Denis Vladi
mirovich
PUSHILIN
(Денис Владими
рович Пушилин)
47.

Tsyplakov Sergey
Gennadevich

Datum rojstva:
1.5.1983
Kraj rojstva: Harcisk,
Doneško okrožje

48.

49.

50.

51.

Igor Vsevolodo
vich Girkin

Datum rojstva:
17.12.1970

(Игорь
Всеволодович
Гиркин), tudi Igor
Strelkov (Ihor
Strielkov)

Kraj rojstva: Moskva

Vyacheslav Vikto
rovich Volodin

Datum rojstva:
4.2.1964

(Вячеслав Викто
рович Володин)

Kraj rojstva:
Aleksejevka, območje
Saratova

Vladimir Anatolie
vich Shamanov

Datum rojstva:
15.2.1957

(Владимир
Анатольевич
Шаманов)

Kraj rojstva: Barnaul

Vladimir Nikolae
vich Pligin

Datum rojstva:
19.5.1960

(Владимир
Николаевич
Плигин)

Kraj rojstva: Ignatovo,
Vologodsko okrožje,
ZSSR
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52.

Petr Grigorievich
JAROSH
(Петр Григо
рьевич Ярош)

53.

54.

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva:
30.1.1971 ali
16.3.1966

Datum
uvrstitve na
seznam

Vodja Zveznega urada za migracije za Krim.
Odgovoren za sistematično in pospešeno izdajo
ruskih potnih listov prebivalcem Krima.

12.5.2014

Vodja Zveznega urada za migracije za Seva
stopol. Odgovoren za sistematično in pospešeno
izdajo ruskih potnih listov prebivalcem Sevasto
pola.

12.5.2014

Nekdanji samooklicani župan mesta Slovjansk.
Ponomarjev je Vladimirja Putina pozval, naj
pošlje ruske sile, da bi zaščitile mesto, zatem
pa še, naj jim dobavi orožje. Pristaši Ponomar
jeva so sodelovali pri ugrabitvah (zajeli so ukra
jinsko poročevalko Irmo Krat in poročevalca za
Vice News Simona Ostrovskega; oba sta bila
pozneje izpuščena. Zajeli so vojaške opazovalce,
napotene na podlagi dokumenta OVSE s srečanja
na Dunaju). Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti in politike.

12.5.2014

Eden od voditeljev samooklicane milice iz
Horlivke. Prevzel je nadzor nad stavbo urada
ukrajinske varnostne službe na območju
Donecka, zatem pa zasedel okrožni urad Mini
ststva za notranje zadeve v mestu Horlivka.
Povezan je z Ihorjem Strielkovim in je bil po
navedbah SBU pod njegovim poveljstvom
vpleten v umor namestnika predsednika mest
nega sveta Horlivke Volodymyra Rybaka.

12.5.2014

Eden od voditeljev oboroženih sil samooklicane
„Ljudske republike Doneck“. Po navedbah enega
od voditeljev Ljudske republike Doneck Pushy
lina je cilj teh sil zaščititi prebivalce „Ljudske
republike Doneck“ in njeno ozemeljsko
nedotakljivost.

12.5.2014

Nekdanji član Rade; v tej funkciji je javno
pozival k ustanovitvi tako imenovane „Zvezne
republike Nova Rusija“, sestavljene iz jugovz
hodnih ukrajinskih regij. Še vedno dejavno
podpira separatistične dejavnosti in politike.

12.5.2014

Kraj rojstva: vas
Skvorcovo, območje
Simferopola, Krim

Oleg Grigorievich
Kozyura

Datum rojstva:
19.12.1962

(Олег Григо
рьевич Козюра)

Kraj rojstva: Zaporožje

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

Razlogi

Kraj rojstva: Slovjansk
(Doneško okrožje)

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

Igor Nikolaevich
Bezler

Datum rojstva:
30.12.1965

(Игорь
Николаевич
Безлер), tudi Bes
(hudič)

Kraj rojstva:
Simferopol, Krim

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV

8.5.2014 je bil star 33
let.

(Игорь Евгеньевич
Какидзянов),

Možni datum rojstva:
25. julija 1980 v
Makijevki (Doneško
okrožje)

▼M13
56.

tudi Igor Evegene
vich KHAKIM
ZYANOV
(Игорь Евгеньевич
Хакимзянов)

▼M14
57.

Oleg TSARIOV,

Datum rojstva:
2.6.1970
tudi Oleh Anatoliyo
vych TSAROV
Kraj rojstva:
Dnjepropetrovsk
(Олег Анатолтович
Царьов),
ali Oleg Anatolevich
TSAREV
(Олег Анатольевич
Цаpëв)
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58.

59.

Podatki o istovetnosti

12.5.2014

Datum rojstva:
12.1.1981

Vodja osrednje volilne komisije „Ljudske repu
blike Lugansk“. Aktivno sodeloval pri organiza
ciji referenduma, ki naj bi bil 11. maja 2014, na
katerem bi potrdili samorazglasitev „Ljudske
republike Lugansk“.

12.5.2014

Natalia Vladimi
rovna Poklonskaya

Datum rojstva:
18.3.1980

Tožilka na Krimu. Aktivno sodelovala pri
priključitvi Krima Rusiji.

12.5.2014

(Наталья Влад
имировна
Поклонская)

Kraj rojstva:
Mihajlovka, območje
Vorošilovgrada, SSR
Ukrajina, ali
Evpatorija, SSR
Ukrajina

Igor Sergeievich
Shevchenko

Kraj rojstva:
Sevastopol, Krim

Tožilec na Krimu. Aktivno sodeloval pri priklju
čitvi Sevastopola Rusiji.

12.5.2014

Aleksandr Yure
vich BORODAI

Datum rojstva:
25.7.1972

12.7.2014

(Александр
Юрьевич
Бородай)

Kraj rojstva: Moskva

Nekdanji tako imenovani „predsednik vlade
Ljudske republike Doneck“; v tej funkciji je bil
odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti
tako imenovane „vlade Ljudske republike
Doneck“ (8. julija 2014 je na primer izjavil, da
„naša vojska izvaja posebno operacijo proti ukra
jinskim ‚fašistom‘“); podpisnik memoranduma o
soglasju o „novi ruski uniji“. Še vedno dejavno
podpira separatistične dejavnosti in politike.

Alexander
KHODA
KOVSKY,

Datum rojstva:
18.12.1972

Nekdanji tako imenovani „minister za varnost
Ljudske republike Doneck“; v tej funkciji je bil
odgovoren za separatistične varnostne dejavnosti
tako imenovane „vlade Ljudske republike
Doneck“. Še vedno dejavno podpira separati
stične dejavnosti in politike.

12.7.2014

Datum rojstva:
30.5.1980

(Роман Викто
рович Лягин)

Kraj rojstva: Doneck,
Ukrajina

Aleksandr Sergee
vich MALYKHIN,

(Александр
Сергеевич
Малнхин)

61.

Datum
uvrstitve na
seznam

Vodja osrednje volilne komisije „Ljudske repu
blike Doneck“. Aktivno sodeloval pri organiza
ciji referenduma, ki naj bi bil 11. maja 2014, na
katerem bi potrdili samorazglasitev „Ljudske
republike Doneck“. Nekdanji „minister za delo
in socialne zadeve“.

Roman Viktoro
vich Lyagin

Alexander Sergee
vich MALYHIN

60.

Razlogi

(Игорь Сергеевич
Шевченко)

62.

63.

Oleksandr
Serhiyovych
KHODAKOV
SKIY
(Олександр
Сергiйович
Ходаковський),
ali Aleksandr
Sergeevich
KHODAKOVSKII
(Александр
Сергеевич
Ходаковский)

Kraj rojstva: Doneck
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64.

Podatki o istovetnosti

Datum
uvrstitve na
seznam

Datum rojstva:
9.10.1975

T. i. „de facto namestnik predsednika vlade
Ljudske republike Doneck, zadolžen za socialne
zadeve“.
Odgovoren
za
separatistične
„vladne“dejavnosti t. i. vlade Ljudske republike
Doneck.

12.7.2014

Alexander
KHRYAKOV,

Datum rojstva:
6.11.1958

12.7.2014

Aleksandr Vitalie
vich KHRYAKOV

Kraj rojstva: Doneck

T. i. „minister za obveščanje in množično komu
nikacijo Ljudske republike Doneck“. Odgovoren
za proseparatistične propagandne dejavnosti t. i.
vlade Ljudske republike Doneck.

Nekdanji t. i. „predsednik Sveta ministrov
Ljudske republike Lugansk“, potrjen 8. julija
2014.

12.7.2014

Alexandr Aleksan
drovich
KALYUSSKY,
(Александр
Александрович
Калюсский)

65.

Razlogi

(Александр
Витальевич
Хряков),
Oleksandr Vita
liyovych
KHRYAKOV
(Олександр
ВiTалiйович
Хряков)
66.

67.

Marat Faatovich
BASHIROV

Datum rojstva:
20.1.1964

(Марат Фаатович
Баширов)

Kraj rojstva: Iževsk,
Ruska federacija

Vasyl NIKITIN,

Datum rojstva:
25.11.1971

tudi Vasilii Alek
sandrovich
NIKITIN

Kraj rojstva: Šargun,
Uzbekistan

Odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti
tako imenovane „vlade Ljudske republike
Lugansk“.
T. i. „podpredsednik Sveta ministrov Ljudske
republike Lugansk“ (prej t. i. „predsednik vlade
Ljudske republike Lugansk“ in nekdanji tiskovni
predstavnik „vojske jugovzhoda“).

12.7.2014

Odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti
tako imenovane „vlade Ljudske republike
Lugansk“.

(Василий Алекс
андрович
Никитин)

Dal je izjavo v imenu „vojske jugovzhoda“, da
ukrajinske predsedniške volitve v „Ljudski repu
bliki Lugansk“ zaradi „novega“ statusa regije
niso izvedljive.
68.

Aleksey Vyache
slavovich
KARYAKIN
(Алексей
Вячеславович
Карякин)

Datum rojstva:
7.4.1980 ali 7.4.1979

T. i. „predsednik Vrhovnega sveta Ljudske repu
blike Lugansk“.

Kraj rojstva: Stahanov,
Lugansko okrožje

Odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti
„Vrhovnega sveta“, Rusko federacijo je pozval,
naj prizna neodvisnost „Ljudske republike
Lugansk“.

12.7.2014

Podpisnik memoranduma o soglasju o „novi
ruski uniji“.
69.

Yuriy Volodymy
rovych IVAKIN

Datum rojstva:
13.8.1954

(Юрiй Володими
рович Iвакiн),

Kraj rojstva: Prevalsk
(Lugansko okrožje)

tudi Iurii Vladimi
rovich IVAKIN
(Юрий Владими
рович Ивакин)

Nekdanji tako imenovani „minister za notranje
zadeve Ljudske republike Lugansk“; v tej funk
ciji je bil odgovoren za separatistične „vladne“
dejavnosti tako imenovane „vlade Ljudske repu
blike Lugansk“.

12.7.2014

2014D0145 — SL — 16.09.2015 — 006.002 — 18
▼M14
Ime

70.

Igor
PLOTNITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII
(Игорь Венедик
тович Плотн
ицкий)

71.

Nikolay
KOZITSYN

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva:
24.6.1964 ali
25.6.1964 ali
26.6.1964
Kraj rojstva: Lugansk
(morda v Kelmenciju,
Černivško okrožje)

Datum rojstva:
20.6.1956
Kraj rojstva: območje
Donecka

Razlogi

Nekdanji tako imenovani „minister za obrambo“
in sedanji tako imenovani „voditelj“ „Ljudske
republike Lugansk“.

Datum
uvrstitve na
seznam

12.7.2014

Odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti
tako imenovane „vlade Ljudske republike
Lugansk“.

Poveljnik kozaških sil.

12.7.2014

Poveljuje seperatistom na vzhodu Ukrajine, ki se
bojujejo proti ukrajinskim vladnim silam.

_____

73.

74.

Mikhail Efimovich
FRADKOV

Datum rojstva:
1.9.1950

(Михаил
Ефимович
Фрадков)

Kraj rojstva: Kurumoč,
območje Kujbiševa

Nikolai Platono
vich
PATRUSHEV

Datum rojstva:
11.7.1951

(Николай Плато
нович Патрушев)

75.

Aleksandr Vasilie
vich BORT
NIKOV

Kraj rojstva:
Leningrad (Sankt
Peterburg)

Datum rojstva:
15.11.1951
Kraj rojstva: Perm

(Александр
Васильевич
Бортников)

76.

Rashid Gumaro
vich NURGALIEV

Datum rojstva:
8.10.1956

(Рашид Гума
рович Нургалиев)

Kraj rojstva: Žetikara,
Kazaška sovjetska
socialistična republika

Stalni član sveta za nacionalno varnost Ruske
federacije; direktor zunanje obveščevalne službe
Ruske federacije. Kot član sveta za nacionalno
varnost, ki ima svetovalno in usklajevalno vlogo
pri nacionalni varnosti, sodeluje pri oblikovanju
politike ruske vlade, ki ogroža ozemeljsko celo
vitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

25.7.2014

Stalni član in sekretar sveta za nacionalno
varnost Ruske federacije. Kot član sveta za
nacionalno varnost, ki ima svetovalno in uskla
jevalno vlogo pri nacionalni varnosti, sodeluje
pri oblikovanju politike ruske vlade, ki ogroža
ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine.

25.7.2014

Stalni član sveta za nacionalno varnost Ruske
federacije; direktor zvezne službe za nacionalno
varnost. Kot član sveta za nacionalno varnost, ki
ima svetovalno in usklajevalno vlogo pri nacio
nalni varnosti, sodeluje pri oblikovanju politike
ruske vlade, ki ogroža ozemeljsko celovitost,
suverenost in neodvisnost Ukrajine.

25.7.2014

Stalni član in namestnik sekretarja sveta za
nacionalno varnost Ruske federacije. Kot član
sveta za nacionalno varnost, ki ima svetovalno
in usklajevalno vlogo pri nacionalni varnosti,
sodeluje pri oblikovanju politike ruske vlade, ki
ogroža ozemeljsko celovitost, suverenost in
neodvisnost Ukrajine.

25.7.2014
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77.

78.

Podatki o istovetnosti

25.7.2014

Kraj rojstva:
Vladivostok

Datum rojstva:
17.5.1954

Poveljnik pete enote zvezne službe nacionalne
varnosti Ruske federacije.

25.7.2014

Datum rojstva:
15.12.1950

(Борис
Вячеславович
Грызлов)

Sergei Orestovoch
BESEDA

Mikhail Vladimi
rovich
DEGTYAREV
(Михаил Влад
имирович
Дегтярëв)

80

Ramzan Akhma
dovitch
KADYROV

Kot visoki uradnik zvezne službe nacionalne
varnosti vodi službo za nadzor nad obveščeval
nimi dejavnostmi in mednarodnimi operacijami.

Datum rojstva:
10.7.1981
Kraj rojstva: Kujbišev
(Samara)

Datum rojstva:
5.10.1976
Kraj rojstva: Centaroj

(Рамзан Ахма
тович Кадыров)

81.

Alexander Niko
layevich TKAC
HYOV
(Александр
Николаевич
Ткачëв)

82.

Pavel GUBAREV
(Павел Юрьевич
Губарев)

Datum
uvrstitve na
seznam

Stalni član in sekretar sveta za nacionalno
varnost Ruske federacije. Kot član sveta za
nacionalno varnost, ki ima svetovalno in uskla
jevalno vlogo pri nacionalni varnosti, sodeluje
pri oblikovanju politike ruske vlade, ki ogroža
ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine.

Boris Vyachesla
vovich GRYZLOV

(Сергей Орес
тович Беседа)

79.

Razlogi

Datum rojstva:
23.12.1960
Kraj rojstva: Viselki,
območje Krasnodara

Datum rojstva:
10.2.1983
Kraj rojstva:
Sjevjerodoneck

Poslanec državne dume.

25.7.2014

23. maja 2014 je razglasil odprtje „de facto vele
poslaništva“ nepriznane t. i. „Donecke ljudske
republike“ v Moskvi; je med tistimi, ki ogrožajo
ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine.

Predsednik Republike Čečenije. Dajal je izjave v
podporo nezakoniti priključitvi Krima ter oboro
ženi vstaji v Ukrajini. Med drugim je 14. junija
2014 izjavil, da „bo storil vse, da bi pomagal pri
oživitvi Krima“. V tej zvezi mu je vršilec dolž
nosti vodje Avtonomne republike Krim podelil
odlikovanje „za osvoboditev Krima“ zaradi
njegove podpore pri nezakoniti priključitvi
Krima. Poleg tega je 1. junija 2014 izrazil pripra
vljenost, da v Ukrajino pošlje 74 000 čečenskih
prostovoljcev, če bi ga za to zaprosili.

25.7.2014

Nekdanji upravnik krasnodarske regije.

25.7.2014

Vršilec dolžnosti vodje Avtonomne republike
Krim mu je podelil odlikovanje „za osvoboditev
Krima“ zaradi podpore pri nezakoniti priključitvi
Krima. Vršilec dolžnosti vodje Avtonomne repu
blike Krim je tedaj dejal, da je bil navedeni med
prvimi, ki so izrazili podporo novemu krim
skemu „vodstvu“.

Eden od samooklicanih vodij t. i. „Ljudske repu
blike Doneck“. Pozival je k ruskemu posredo
vanju v vzhodni Ukrajini, tudi z namestitvijo
ruskih mirovnih sil. Povezan je z Igorjem Strel
kovom/Girkinom, odgovornim za dejavnosti, ki
spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedota
kljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.
Grubarev je odgovoren za novačenje ljudi v
oborožene sile separatistov.

25.7.2014

2014D0145 — SL — 16.09.2015 — 006.002 — 20
▼M14
Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Odgovoren za zavzetje poslopja regionalne vlade
v Donecku s strani proruskih sil; proglasil se je
za „ljudskega upravitelja“.
Kljub temu da mu je bila odvzeta prostost zaradi
ogrožanja ozemeljske celovitosti Ukrajine in je
bil nato izpuščen, je imel še naprej pomembno
vlogo pri separatističnih dejavnostih ter je tako
ogrožal ozemeljsko celovitost, suverenost in
neodvisnost Ukrajine.

83.

Ekaterina Iurievna
GUBAREVA

Datum rojstva:
5.7.1983

(Екатерина
Юрьевна
Губарева),

Kraj rojstva:
Kakhovka (Hersonska
regija)

Katerina
Yuriyovna GUBA
RIEVA
(Катерина
Юрiйовнa
Губарева)

84.

Fedor Dmitrievich
BEREZIN

Datum rojstva:
7.2.1960

(Фëдор
Дмитриевич
Березин),

Kraj rojstva: Doneck

Fedir Dmitrovych
BEREZIN
(Федiр Дмит
рович Березiн)

85.

86.

Valery Vladimiro
vich KAUROV

Datum rojstva:
2.4.1956

Валерий Влад
имирович Кауров

Kraj rojstva: Odesa

Serhii Anatoliyo
vych ZDRILIUK

Datum rojstva:
23.6.1972

Сергей
Анатольевич
Здрнлюкv

Kraj rojstva: območje
Vinice

Kot nekdanja tako imenovana „ministrica za
zunanje zadeve“ je bila odgovorna za obrambo
tako imenovane „Ljudske republike Doneck“, s
čimer je spodkopavala ozemeljsko nedotaklji
vost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Poleg
tega so z njenega računa financirane nezakonite
separatistične skupine. S prevzemom in izvaja
njem te funkcije torej podpira dejavnosti in poli
tike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost,
suverenost in neodvisnost Ukrajine. Še vedno
dejavno podpira separatistične dejavnosti in
politike.

25.7.2014

Nekdanji tako imenovani „namestnik ministra za
obrambo“ tako imenovane „Ljudske republike
Doneck“. Povezan je z Igorjem Strelkovom/
Girkinom, ki je odgovoren za dejavnosti, ki
ogrožajo ozemeljsko celovitost, suverenost in
neodvisnost Ukrajine. Berezin s prevzemom in
izvajanjem te funkcije podpira dejavnosti in poli
tike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost,
suverenost in neodvisnost Ukrajine. Še vedno
dejavno podpira separatistične dejavnosti in
politike.

25.7.2014

Samozvani „predsednik“ t. i. „Republike Novo
rusije“, ki je pozval Rusijo, naj pošlje vojake v
Ukrajino. S prevzemom in izvajanjem te funkcije
tako podpira dejavnosti in politike, ki ogrožajo
ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine.

25.7.2014

Visoki svetovalec Igorja Strelkova/Girkina, ki je
odgovoren za dejavnosti, ki ogrožajo ozemeljsko
celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.
Zdriliuk s prevzemom in izvajanjem te funkcije
tako podpira dejavnosti in politike, ki ogrožajo
ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost
Ukrajine.

25.7.2014
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Podatki o istovetnosti

Vladimir ANTYU Datum rojstva:
19.2.1951
FEYEV
Владимир
Антюфеев

Kraj rojstva:
Novosibirsk

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

88.

Alexey Alexeye
vich GROMOV

Datum rojstva:
31.5.1960

(Алексей
Алексеевич
Громов)

Kraj rojstva: Zagorsk
(Sergejev Posad)

Oksana TCHI
GRINA,

1.8.2014 je bila stara
33 let.

tudi Oksana Alek
sandrovna
CHIGRINA

Možni datum rojstva:
23.7.1981

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Nekdanji „minister za državno varnost“ v sepa
ratistični regiji Pridnestrje. Nekdanji prvi
namestnik predsednika vlade Donecke ljudske
republike, odgovoren za varnost in kazenski
pregon. Po svoji funkciji je odgovoren za sepe
ratistične „vladne“ dejavnosti t. i. „vlade
Donecke ljudske republike“.

25.7.2014

Kot prvi namestnik vodje kadrovske službe
urada predsednika je odgovoren za dajanje
navodil ruskim medijskim hišam, da pozitivno
poročajo o separatisitih v Ukrajini in priključitvi
Krima, s čimer prispeva k destabilizaciji razmer
v vzhodni Ukrajini in podpira priključitev Krima.

30.7.2014

Predstavnica za stike z javnostjo t. i. „vlade“ t. i.
„Ljudske republike Lugansk“, ki je dajala izjave,
s katerimi je upravičevala npr. sestrelitev ukrajin
skega vojaškega letala, zajetje talcev, bojne
aktivnosti nelegalnih oboroženih skupin, kar
ogroža ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in
enotnost Ukrajine.

30.7.2014

Član tako imenovanega „Ljudskega sveta“ in
nekdanji predsednik tako imenovanega „vrhov
nega sveta“ tako imenovane „Ljudske republike
Doneck“, ki je sodeloval pri oblikovanju politik
in organizaciji nezakonitega „referenduma“, kar
je bila podlaga za razglasitev tako imenovane
„Ljudske republike Doneck“; s tem je kršil
ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in enotnost
Ukrajine.

30.7.2014

Sprejel je mesto t. i. „ministra za notranje zadeve
Republike Krim“, na katerega ga je 5. maja 2014
imenoval predsednik Rusije (odlok št. 301); z
delovanjem v funkciji t. i. „ministra za notranje
zadeve“ ogroža ozemeljsko celovitost, suverenost
in enotnost Ukrajine.

30.7.2014

▼M13

89.

(Оксана Алекс
андровна
Чигрина)

▼M14

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV

Datum rojstva:
13.1.1954

(Борис
Kraj rojstva: Dzeržinsk
Алексеевич Литв (Doneška regija)
инов)

91.

Sergey Vadimo
vich ABISOV

Datum rojstva:
27.11.1967

(Сергей
Вадимович
Абисов)

Kraj rojstva:
Simferopol, Krim
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92.

Arkady Romano
vich ROTEN
BERG,

Arkadii Romano
vich ROTEN
BERG

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum rojstva:
15.12.1951

Rotenberg je dolgoletni znanec predsednika
Putina in njegov nekdanji partner pri judu.

Kraj rojstva:
Leningrad (Sankt
Peterburg)

Obogatel je v času mandata predsednika Putina.
Njegov ekonomski uspeh je mogoče pripisati
vplivu oseb, ki so sprejemale ključne odločitve
in ga prednostno obravnavale, zlasti pri dodelje
vanju pogodb za izvedbo javnih naročil.

(Аркадий
Романович
Ротенберг)

Datum
uvrstitve na
seznam

30.7.2014

Uspešno izkorišča tesne osebne odnose z ruskimi
nosilci odločitev: z rusko državo ali podjetji v
državni lasti je sklenil pomembne pogodbe.
Njegova podjetja so dobila več zelo dobičko
nosnih javnih naročil za pripravo olimpijskih
iger v Sočiju.

Je tudi lastnik podjetja Strojgazmontaž, s katerim
je bila sklenjena pogodba za izvedbo javnega
naročila za izgradnjo mostu od Rusije do neza
konito priključene Avtonomne republike Krim, s
čimer se utrjuje njena povezava z Rusko federa
cijo in še dodatno spodkopava ozemeljska nedo
takljivost Ukrajine.

Je predsednik upravnega odbora založbe Pros
veščenje, ki je izvedla projekt „Za otroke Rusije:
naslov – Krim“, tj. javno kampanjo, ki je name
njena otrokom na Krimu in jih obvešča, da so
postali ruski državljani in živijo v Rusiji. Na ta
način je podpiral politiko ruske vlade za priklju
čitev Krima Rusiji.

93.

Konstantin Valere Datum rojstva:
vich MALOFEEV 3.7.1974

(Константин
Валерьевич
Малофеев)

Kraj rojstva: Pušino

Malofeev je tesno povezan z ukrajinskimi sepa
ratisti v vzhodni Ukrajini in na Krimu. Je bivši
delodajalec Borodaja, t. i. predsednika vlade t. i.
„Ljudske republike Doneck“; v času priključitve
Krima se je srečal z Aksjonovim, t. i. predsed
nikom vlade t. i. „Republike Krim“. Ukrajinska
vlada je začela kazensko preiskavo njegove
domnevne materialne in finančne podpore sepa
ratistom. Poleg tega je dal več javnih izjav v
podporo priključitvi Krima in vključitvi Ukrajine
v Rusijo ter junija 2014 izjavil, da „se celotne
Ukrajine ne da vključiti v Rusijo, vzhodni del
(Ukrajine) pa morda.“

Zato Malofeev deluje v podporo destabilizaciji
vzhodne Ukrajine.

30.7.2014
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94.

Yuriy Valentino
vich
KOVALCHUK

(Юрий Валент
инович
Ковальчук)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva:
25.7.1951

Kraj rojstva:
Leningrad (Sankt
Peterburg)

Razlogi

Kovalchuk je dolgoletni znanec predsednika
Putina. Je soustanovitelj t. i. „Ozero Dacha“,
zadruge, ki povezuje vplivno skupino posamez
nikov okoli predsednika Putina.

Datum
uvrstitve na
seznam

30.7.2014

Ima koristi od svojih povezav z ruskimi snovalci
odločitev. Je predsednik in največji delničar
Banke Rossiya, kjer je imel leta 2013 v lasti
38 %, to pa naj bi bila osebna banka višjih urad
nikov Ruske federacije. Po nezakoniti priključitvi
Krima je Banka Rossiya odprla podružnice na
Krimu in v Sevastopolu, s čimer je utrdila
njuno povezavo z Rusko federacijo.

Poleg tega ima Banka Rossiya pomembne deleže
v National Media Group, ki po drugi strani
obvladuje televizijske postaje, ki aktivno podpi
rajo politiko ruske vlade v zvezi z destabilizacijo
Ukrajine.

95.

Nikolay Terentie
vich SHAMALOV

Datum rojstva:
24.1.1950

(Николай Терен
тьевич Шамалов)

Kraj rojstva:
Belorusija

Šamalov je dolgoletni znanec predsednika
Putina. Je soustanovitelj t. i. zadruge Ozero
Dača, ki povezuje vplivno skupino posamez
nikov okoli predsednika Putina.

30.7.2014

Ima koristi od svojih povezav z ruskimi snovalci
odločitev. Je drugi največji delničar Banke
Rossiya in je bil leta 2013 njen desetodstotni
lastnik; banka je poznana tudi kot osebna
banka višjih uradnikov Ruske federacije. Po
nezakoniti priključitvi Krima je Banka Rossiya
odprla podružnice na Krimu in v Sevastopolu,
s čimer je utrdila njuno povezavo z Rusko fede
racijo.

Poleg tega ima Banka Rossiya pomembne deleže
v National Media Group, ki po drugi strani
obvladuje televizijske postaje, ki aktivno podpi
rajo politiko ruske vlade za destabilizacijo Ukra
jine.

96.

Alexander Vladi
mirovich
ZAKHARC
HENKO

Datum rojstva:
26.6.1976

Kraj rojstva: Doneck
(Александр Влад
имирович
Захарченко)

S 7. avgustom 2014 je nadomestil Alexandra
Borodaia kot t. i. „predsednik vlade“ t. i.
„Ljudske republike Doneck“. Berezin s prev
zemom in izvajanjem te funkcije podpira dejav
nosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukra
jine.

12.9.2014
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97.

Vladimir
KONONOV/tudi
„Tsar“

Podatki o istovetnosti

12.9.2014

Povezan z „ljudsko milico v Donbasu“. Med
drugim je izjavil, da se bodo še naprej borili v
preostalih delih države. Rudenko je tako podpiral
dejavnosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine. Tako imenovani „ljudski
poslanec“ v tako imenovanem „parlamentu
Ljudske republike Doneck“.

12.9.2014

Nadomestil je Marata Bashirova kot t. i. „pred
sednik vlade“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“.
Pred tem je deloval v milici „vojska jugovz
hoda“. Tsypkalov je tako podpiral dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotaklji
vost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

12.9.2014

Možni datum rojstva:
27.12.1977

Nekdanji „minister za državno varnost“ tako
imenovane
„Ljudske
republike
Doneck“.
Povezan z Vladimirjem Antyufeyevom, ki je
odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti
tako imenovane „vlade Ljudske republike
Doneck“. Tako je podpiral dejavnosti in politike,
ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost,
suverenost in neodvisnost Ukrajine. Še vedno
dejavno podpira separatistične dejavnosti in
politike.

12.9.2014

Datum rojstva:
1.3.1977

„Minister za notranje zadeve“ t. i. „Ljudske repu
blike Doneck“. Povezan z Vladimirjem Antjufe
jevom, ki je odgovoren za separatistične
„vladne“ dejavnosti tako imenovane „vlade
Ljudske republike Doneck“. Tako podpira dejav
nosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko
nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukra
jine.

12.9.2014

Kraj rojstva: Gorski

99.

Miroslav Vladimi
rovich RUDENKO

Datum rojstva:
21.1.1983

(Мирослав Влад
имирович
Руденко)

Kraj rojstva:
Debalcevo

Gennadiy Niko
laiovych TSYP
KALOV,

Datum rojstva:
21.6.1973

Gennadii Nikolae
vich TSYP
KALOV

Datum
uvrstitve na
seznam

S 14. avgustom je nadomestil Igorja Strelkova/
Girkina kot t. i. „obrambni minister“ t. i.
„Ljudske republike Doneck“. Od aprila je
domnevno poveljeval enoti separatističnih borcev
v Donecku, pri čemer je obljubil, da bo „ures
ničil strateško nalogo odvračanja vojaške agresije
Ukrajine“. S tem je Konokov podprl ukrepe in
politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotaklji
vost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Datum rojstva:
14.10.1974

(Владимир
Петровнч
Кононов)

98.

Razlogi

Kraj rojstva:
Rostovska regija
(Rusija)

(Геннадий
Николаевич
ЦыПлаков)

▼M13

100.

Andrey Yurevich
PINCHUK

(Андрей Юрьевич
Пинчук)

▼M14

101.

Oleg Vladimiro
vich BEREZA

(Олег Владими
рович Берëза)
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102.

103.

Podatki o istovetnosti

Andrei Nikolae
vich RODKIN

Datum rojstva:
23.9.1976

(Андрей
Николаевич
Родкин)

Kraj rojstva: Moskva

Aleksandr Akimo
vich KARAMAN

Datum rojstva:
26.7.1956 ali
26.6.1956

(Александр
Акимович
Караман),

POB Cioburciu, okraj
Slobozia, zdaj
Republika Moldavija

tudi Alexandru
CARAMAN

104.

105.

106.

107.

Georgiy L'vovich
MURADOV

Datum rojstva:
19.11.1954

(Георгий Львович
Мурадов)

Kraj rojstva: Kočmes,
ASSR Komi

Mikhail Sergeye
vich SHEREMET

Datum rojstva:
23.5.1971

(Михаил
Сергеевич
Шеремет)

Kraj rojstva: Džankoj

Yuri Leonidovich
VOROBIOV

Datum rojstva:
2.2.1948

(Юрий Леон
идович Воробьев)

Kraj rojstva:
Krasnojarsk

Vladimir Volfo
vich ZHIRI
NOVSKY

Datum rojstva:
25.4.1946

(Владимир
Вольфович
Жириновски)

Kraj rojstva:
Alma-Ata, Kazaška
SSR

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Predstavnik t. i. „Ljudske republike Doneck“ v
Moskvi. V svojih izjavah je med drugim govoril
o pripravljenosti milic, da se vključijo v
gverilsko vojno in zasežejo sisteme orožja ukra
jinskih oboroženih sil. Tako podpira dejavnosti
in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedota
kljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

12.9.2014

„Namestnik predsednika vlade, pristojen za
socialne zadeve“ t. i. „Ljudske republike
Doneck“. Povezan z Vladimirjem Antjufejevom,
ki je odgovoren za separatistične „vladne“ dejav
nosti tako imenovane „vlade Ljudske republike
Doneck“. Tako podpira dejavnosti in politike, ki
spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine. Varovanec namest
nika ruskega predsednika vlade Dmitrija Rogo
zina. Vodja administracije Sveta ministrov tako
imenovane „Ljudske republike Doneck“.

12.9.2014

T. i. „namestnik predsednika vlade“ Krima in
pooblaščeni predstavnik Krima pri predsedniku
Putinu. Muradov je pomemben akter pri konso
lidaciji ruskega institucionalnega nadzora nad
Krimom vse od nezakonite priključitve. Tako
podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine.

12.9.2014

T. i. „prvi namestnik predsednika vlade“ Krima.
Šeremet je imel ključno vlogo pri organizaciji in
izvedbi referenduma o združitvi Krima z Rusijo
16. marca. V času referenduma je Šeremet
domnevno poveljeval promoskovskim „silam za
samoobrambo“ Krima. Tako podpira dejavnosti
in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedota
kljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

12.9.2014

Podpredsednik zveznega sveta Ruske federacije.
1. marca 2014 je v zveznem svetu javno podprl
namestitev ruskih sil v Ukrajini. Kasneje je pri
glasovanju podprl s tem povezan odlok.

12.9.2014

Član Sveta državne dume; vodja stranke LDPR.
Dejavno je podprl napotitev ruskih oboroženih
sil v Ukrajino in priključitev Krima. Aktivno je
pozval k razdelitvi Ukrajine. V imenu stranke
LDPR, ki ji predseduje, je podpisal sporazum s
tako imenovano „Ljudsko republiko Donetsk“.

12.9.2014
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108.

Vladimir Abdua
liyevich VASI
LYEV

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva:
11.8.1949

Kraj rojstva: Klin
(Васильев Влад
имир Абду
алиевич)

109.

110.

111.

112.

Viktor Petrovich
VODOLATSKY

Datum rojstva:
19.8.1957

(Виктор Петрович
Водолацкий)

Kraj rojstva:
Stefanidin Dar,
območje Rostova

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

Datum rojstva:
6.8.1960

(Леонид
Иванович Кала
шников)

Kraj rojstva: Stepnoj
Dvorec

Vladimir Stepano
vich NIKITIN

Datum rojstva:
5.4.1948

(Владимир
Степанович
Никитин)

Kraj rojstva: Opočka

Oleg Vladimiro
vich LEBEDEV

Datum rojstva:
21.3.1964

(Олег Владими
рович Лебедев)

Kraj rojstva: Rudni,
območje Kostanaja,
Kazaška SSR

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Namestnik predsednika državne dume. Pri glaso
vanju 20. marca 2014 je podprl osnutek zvez
nega ustavnega zakona „o vključitvi Republike
Krim v Rusko federacijo in nastanku novih
zveznih subjektov v okviru Ruske federacije –
Republike Krim in mesta z zveznim statusom
Sevastopol“.

12.9.2014

Predsednik („ataman“) Zveze ruskih in tujih
kozaških sil ter namestnik v državni dumi.
Podpiral je priključitev Krima in priznal, da so
bili ruski kozaki dejavno vključeni v ukrajinski
spor na strani separatistov, ki jih podpira
Moskva. Pri glasovanju 20. marca 2014 je
podprl osnutek zveznega ustavnega zakona „o
vključitvi Republike Krim v Rusko federacijo
in nastanku novih zveznih subjektov v okviru
Ruske federacije – Republike Krim in mesta z
zveznim statusom Sevastopol“.

12.9.2014

Prvi namestnik predsednika odbora državne
dume za zunanje zadeve. Pri glasovanju
20. marca 2014 je podprl osnutek zveznega
ustavnega zakona „o vključitvi Republike Krim
v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih
subjektov v okviru Ruske federacije – Republike
Krim in mesta z zveznim statusom Sevastopol“.

12.9.2014

Nekdanji prvi namestnik predsednika odbora
državne dume za odnose s Skupnostjo neod
visnih držav, evrazijsko povezovanje in pove
zave s sonarodnjaki. Pri glasovanju 20. marca
2014 je podprl osnutek zveznega ustavnega
zakona „o vključitvi Republike Krim v Rusko
federacijo in nastanku novih zveznih subjektov
v okviru Ruske federacije – Republike Krim in
mesta z zveznim statusom Sevastopol“.

12.9.2014

Prvi namestnik predsednika odbora državne
dume za odnose s Skupnostjo neodvisnih držav,
evrazijsko povezovanje in povezave s sonarod
njaki. Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprl
osnutek zveznega ustavnega zakona „o vključitvi
Republike Krim v Rusko federacijo in nastanku
novih zveznih subjektov v okviru Ruske federa
cije – Republike Krim in mesta z zveznim
statusom Sevastopol“.

12.9.2014
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113.

114.

115.

116.

Ivan Ivanovich
MELNIKOV

Datum rojstva:
7.8.1950

(Иван Иванович
Мельников)

Kraj rojstva:
Bogorodick

Igor Vladimirovich
LEBEDEV

Datum rojstva:
27.9.1972

(Игорь Владими
рович Лебедев)

Kraj rojstva: Moskva

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Prvi namestnik predsednika državne dume. Pri
glasovanju 20. marca 2014 je podprl osnutek
zveznega ustavnega zakona „o vključitvi Repu
blike Krim v Rusko federacijo in nastanku novih
zveznih subjektov v okviru Ruske federacije –
Republike Krim in mesta z zveznim statusom
Sevastopol“.

12.9.2014

Namestnik predsednika državne dume. Pri glaso
vanju 20. marca 2014 je podprl osnutek zvez
nega ustavnega zakona „o vključitvi Republike
Krim v Rusko federacijo in nastanku novih
zveznih subjektov v okviru Ruske federacije –
Republike Krim in mesta z zveznim statusom
Sevastopol“.

12.9.2014

Namestnik predsednika državne dume. Pri glaso
vanju 20. marca 2014 je podprl osnutek zvez
nega ustavnega zakona „o vključitvi Republike
Krim v Rusko federacijo in nastanku novih
zveznih subjektov v okviru Ruske federacije –
Republike Krim in mesta z zveznim statusom
Sevastopol“.

12.9.2014

Prva namestnica predsednika odbora državne
dume za zunanje zadeve. Pri glasovanju
20. marca 2014 je podprl osnutek zveznega
ustavnega zakona „o vključitvi Republike Krim
v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih
subjektov v okviru Ruske federacije – Republike
Krim in mesta z zveznim statusom Sevastopol“.

12.9.2014

Datum rojstva:
11.2.1968

Generalmajor ruske vojske. Poveljnik 76.
letalske divizije, ki je bila del ruskih oboroženih
sil, prisotnih na ozemlju Ukrajine, zlasti v času
nezakonite priključitve Krima.

12.9.2014

Sergey Viktoro
vich CHEMEZOV

Datum rojstva:
20.8.1952

12.9.2014

(Сергей Викто
рович Чемезов)

Kraj rojstva:
Čeremkovo

Sergej Čemezov je eden od znanih tesnih sode
lavcev predsednika Putina; oba sta bila uradnika
KGB v Dresdnu. Čemezov je član Vrhovnega
sveta „Združene Rusije“. Izkorišča svoje pove
zave z ruskim predsednikom – imenovan je bil
na vodilna mesta v podjetjih pod državnim
nadzorom. Predseduje družbi Rostec, ki je
vodilna korporacija na področju obrambne in
industrijske proizvodnje pod ruskim državnim
nadzorom. Technopromexport, ki je podružnica
Rosteca, namerava v skladu s sklepom ruske
vlade graditi elektrarne na Krimu, s čimer
podpira njegovo povezovanje z Rusko federacijo.

Nikolai Vladimiro Datum rojstva:
28.5.1953
vich LEVICHEV

(Николай Влад
имирович
Левичев)

Kraj rojstva: Puškin

Svetlana
Sergeevna
ZHUROVA

Datum rojstva:
7.1.1972

(Светлана Серге
евна Журова)

117.

Podatki o istovetnosti

Aleksey Vasilevich
NAUMETS

Kraj rojstva: Pavlov na
Nevi

(Алексей
Васильевич
Haумец)

118.

Poleg tega je Rosoboronexport, ki je podružnica
Rosteca,
podpiral
vključevanje
krimskih
obrambnih podjetij v rusko obrambno industrijo
in s tem utrjeval nezakonito priključitev Krima
Ruski federaciji.

2014D0145 — SL — 16.09.2015 — 006.002 — 28
▼M14
Ime

119.

Podatki o istovetnosti

Alexander Mikhai
lovich BABAKOV

Datum rojstva:
8.2.1963

(Aлександр
Михайлович
Бабаков)

Kraj rojstva: Kišinjev

Razlogi

Namestnik v državni dumi, predsednik komisije
državne dume za zakonske predpise za razvoj
vojaškoindustrijskega kompleksa Ruske federa
cije. Je viden član „Združene Rusije“ in
poslovnež z znatnimi naložbami v Ukrajini in
na Krimu.

Datum
uvrstitve na
seznam

12.9.2014

Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprl osnutek
zveznega ustavnega zakona „o vključitvi Repu
blike Krim v Rusko federacijo in nastanku novih
zveznih subjektov v okviru Ruske federacije –
Republike Krim in mesta z zveznim statusom
Sevastopol“.
120.

Serhiy
KOZYAKOV (aka
Sergey Kozyakov)

Datum rojstva:
29.9.1982

Сергей Козьяков

Kot „vodja centralne volilne komisije Luganska“
je odgovoren za organizacijo tako imenovanih
„volitev“ 2. novembra 2014 v tako imenovani
„Ljudski republiki Lugansk“. Te volitve so v
nasprotju z ukrajinskim pravom, zato so nezako
nite.

29.11.2014

S prevzemom in opravljanjem te funkcije ter z
organizacijo nezakonitih „volitev“ je torej
dejavno podpiral ukrepe in politike, ki spodko
pavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in
neodvisnost
Ukrajine
ter
jo
dodatno
destabilizirajo.
121.

Oleg Konstantino
vich AKIMOV
tudi Oleh
AKIMOV

Datum rojstva:
15.9.1981

Kraj rojstva: Lugansk
(Олег Констант
инович Акимов)

Namestnik vodje „gospodarske unije Luganska“
v „nacionalnem svetu“ „Ljudske republike
Lugansk“. Kandidiral na tako imenovanih
„volitvah“ 2. novembra 2014 na mesto „predsed
nika“ tako imenovane „Ljudske republike
Lugansk“. Te volitve so v nasprotju z ukrajin
skim pravom, zato so nezakonite.

29.11.2014

S prevzemom in opravljanjem te funkcije ter z
vložitvijo uradne kandidature na nezakonitih
„volitvah“ torej dejavno podpira dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotaklji
vost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo
dodatno destabilizirajo.
122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN,
tudi Larysa
AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPE
TYAN ali Larysa
AIRAPETYAN

Datum rojstva:
21.2.1970

„Ministrica za zdravje“ tako imenovane „Ljudske
republike Lugansk“. Kandidirala na tako imeno
vanih „volitvah“ 2. novembra 2014 na mesto
„predsednice“ tako imenovane „Ljudske repu
blike Lugansk“.

Te volitve so v nasprotju z ukrajinskim pravom,
zato so nezakonite.
(Лариса Леон
идовна
Айрапетян)

S prevzemom in opravljanjem te funkcije ter z
vložitvijo uradne kandidature na nezakonitih
„volitvah“ torej dejavno podpira dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotaklji
vost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo
dodatno destabilizirajo.

29.11.2014
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123.

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

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva:
7.8.1957

Kraj rojstva: Doneck

(Юрий Викто
рович Сивокон
енко)

124.

Aleksandr Igore
vich KOFMAN,
tudi Oleksandr
KOFMAN

(Александр
Игоревич
Кофман)

Razlogi

„Poslanec“ tako imenovane „Ljudske republike
Doneck“, deluje v zvezi veteranov Berkut
Donbaškega okrožja. Na tako imenovanih
„volitvah“ 2. novembra 2014 je kandidiral za
voditelja tako imenovane „Ljudske republike
Doneck“. Te volitve so v nasprotju z ukrajinskim
pravom, zato so nezakonite.

Datum
uvrstitve na
seznam

29.11.2014

S prevzemom in opravljanjem te funkcije ter z
vložitvijo uradne kandidature na nezakonitih
„volitvah“ torej dejavno podpira dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotaklji
vost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo
dodatno destabilizirajo.

Datum rojstva:
30.8.1977

Kraj rojstva:
Makijevka (Doneška
regija)

Tako imenovani „zunanji minister“ in tako
imenovani „prvi namestnik predsednika“ „parla
menta“ tako imenovane „Ljudske republike
Doneck“. Na tako imenovanih nezakonitih
„volitvah“ 2. novembra 2014 je kandidiral za
voditelja tako imenovane „Ljudske republike
Doneck“. Te volitve so v nasprotju z ukrajinskim
pravom, zato so nezakonite.

29.11.2014

S sodelovanjem pri tej funkciji in njenem opra
vljanju ter z uradno kandidaturo na nezakonitih
„volitvah“ torej dejavno podpira dejavnosti in
politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotaklji
vost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo
dodatno destabilizirajo.

125.

126.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

Datum rojstva:
23.2.1969

(Равиль
Закариевич
Халиков)

Kraj rojstva: vas
Belozere,
Romodanovski okraj,
ZSSR

Dmitry Aleksan
drovich
SEMYONOV,

Datum rojstva:
3.2.1963

„Prvi namestnik predsednika vlade“ in nekdanji
„generalni tožilec“ tako imenovane „Ljudske
republike Doneck“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije torej
podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

„Namestnik predsednika vlade, pristojen za
finance“ tako imenovane „Ljudske republike
Lugansk“.

Kraj rojstva: Moskva
Dmitrii Aleksan
drovich
SEMENOV

(Дмитрий Алекс
андрович
Семенов)

29.11.2014

S prevzemom in izvajanjem te funkcije torej
podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

29.11.2014
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127.

Oleg BUGROV

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva:
29.8.1969

Razlogi

Nekdanji „obrambni minister“ tako imenovane
Ljudske republike Lugansk.

Datum
uvrstitve na
seznam

29.11.2014

(Олег Бугров)
S prevzemom in izvajanjem te funkcije torej
podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

128.

Lesya LAPTEVA

Nekdanja „ministrica za izobraževanje, znanost,
kulturo in religije“ tako imenovane „Ljudske
republike Lugansk“.

(Леся Лаптева)

29.11.2014

S prevzemom in opravljanjem te funkcije je torej
dejavno podpirala ukrepe in politike, ki spodko
pavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in
neodvisnost
Ukrajine
ter
jo
dodatno
destabilizirajo.

129.

Yevgeniy Eduar
dovich
MIKHAYLOV
(tudi Yevhen
Eduardovych
Mychaylov)

Datum rojstva:
17.3.1963

„Vodja administracije za vladne zadeve“ tako
imenovane „Ljudske republike Doneck“.

Kraj rojstva:
Arhangelsk

S prevzemom in izvajanjem te funkcije torej
podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Leto rojstva: 1961

„Minister za izobraževanje“ tako imenovane
„Ljudske republike Doneck“.

29.11.2014

(Евгений Здуа
рдович
Михайлов)

▼M13

130.

Ihor Vladymyro
vych
KOSTENOK,
tudi Igor Vladimi
rovich
KOSTENOK

29.11.2014

S prevzemom in izvajanjem te funkcije torej
podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

(Игорь Владими
рович Костенок)

▼M11

131.

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

Član „nacionalnega sveta“ tako imenovane
„Ljudske republike Doneck“.
S prevzemom in opravljanjem te funkcije je torej
dejavno podpiral ukrepe in politike, ki spodko
pavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in
neodvisnost Ukrajine ter dodatno destabilizirajo
Ukrajino.

29.11.2014
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Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

▼M14
132.

Vladyslav Nyko
layevych
DEYNEGO tudi
Vladislav Nyko
layevich
DEYNEGO

Datum rojstva:
12.3.1964

„Namestnik predsednika“ „ljudskega sveta“ tako
imenovane „Ljudske republike Lugansk“.

29.11.2014

S prevzemom in izvajanjem te funkcije torej
podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

(Владислав
Николаевич
Дейнего)
133.

Pavel DREMOV,
tudi Batya

Datum rojstva:
22.11.1976

(Павел Леон
идович
ДРËМОВ),

Kraj rojstva: Stahanov

Poveljnik „Prvega kozaškega polka“, oborožene
separatistične skupine, vpletene v spopade v
vzhodni Ukrajini.

16.2.2015

V tej funkciji dejavno podpira dejanja in politike,
ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

Pavlo Leonidovych
DRYOMOV
(Павло
Леонщович
Дрьомов)
134.

135.

136.

Alexey MILC
HAKOV, tudi
Fritz, Serbian

Datum rojstva:
30.4.1991 ali
30.1.1991

Poveljnik enote „Rusič“, oborožene separati
stične skupine, vpletene v spopade v vzhodni
Ukrajini.

(Алексей
МИЛЬЧАКОВ)

Kraj rojstva: Sankt
Peterburg

V tej funkciji dejavno podpira dejanja in politike,
ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.

Arseny PAVLOV,
tudi Motorola

Datum rojstva:
2.2.1983

Poveljnik bataljona „Šparta“, oborožene separati
stične skupine, vpletene v spopade v vzhodni
Ukrajini.

ApcéHий
Сергеевич
ПÁВЛОВ (tudi
Моторoла)

Kraj rojstva: Uhta,
Komi

Mikhail Sergee
vich TOLSTYKH,
tudi Givi

Datum rojstva:
19.7.1980

16.2.2015

16.2.2015

V tej funkciji dejavno podpira dejanja in politike,
ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.
Poveljnik bataljona „Somali“, oborožene separa
tistične skupine, vpletene v spopade v vzhodni
Ukrajini.

16.2.2015

Kraj rojstva: Ilovajsk
(Михаил
Сергеевич
Толстых)

137.

Eduard Aleksan
drovich BASURIN
(Здуард Алекс
андрович
Басурин)

V tej funkciji dejavno podpira dejanja in politike,
ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno
destabilizirajo.
Datum rojstva:
27.6.1966 ali
21.6.1966

Tako imenovani „namestnik poveljnika“ na
Ministrstvu za obrambo tako imenovane
„Ljudske republike Doneck“.

Kraj rojstva: Doneck

S prevzemom in izvajanjem te funkcije torej
podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

2014D0145 — SL — 16.09.2015 — 006.002 — 32
▼M14
Ime

138.

Alexandr SHUBIN
Александр
Васильевич
ШУБИН

139.

Sergey Anatolie
vich LITVIN

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva:
20.5.1972 ali
30.5.1972
Kraj rojstva: Lugansk

Datum rojstva:
2.7.1973

(Сергей
Анатольевич
Литвин)

Razlogi

Tako imenovani „minister za pravosodje“ neza
konite „Ljudske republike Lugansk“.

Datum
uvrstitve na
seznam

16.2.2015

S prevzemom te funkcije in v njenem okviru
tako dejavno podpira dejanja in politike, ki spod
kopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in
neodvisnost
Ukrajine
ter
jo
dodatno
destabilizirajo.

Tako imenovani „namestnik predsednika“ Sveta
ministrov tako imenovane „Ljudske republike
Lugansk“.

16.2.2015

S prevzemom in izvajanjem te funkcije torej
podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

▼M12

140.

Sergey IGNATOV

Tako imenovani vrhovni poveljnik ljudske milice
tako imenovane „Ljudske republike Lugansk“.

Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ

16.2.2015

S prevzemom te funkcije in v njenem okviru
tako dejavno podpira dejanja in politike, ki spod
kopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in
neodvisnost
Ukrajine
ter
jo
dodatno
destabilizirajo.

▼M14

141.

142.

143.

Ekaterina FILIP
POVA

Datum rojstva:
20.11.1988

Tako imenovana „ministrica za pravosodje“ tako
imenovane „Ljudske republike Doneck“.

Екатерина Влад
имировна
ФИЛИППОВА

Kraj rojstva:
Krasnoarmejsk

S prevzemom te funkcije in v njenem okviru
tako dejavno podpira dejanja in politike, ki spod
kopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in
neodvisnost
Ukrajine
ter
jo
dodatno
destabilizirajo.

Aleksandr TIMO
FEEV

Datum rojstva:
27.1.1974

Tako imenovani „minister za proračun“ tako
imenovane „Ljudske republike Doneck“.

Александр
ТИМОФЕЕВ

S prevzemom te funkcije in v njenem okviru
tako dejavno podpira dejanja in politike, ki spod
kopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in
neodvisnost
Ukrajine
ter
jo
dodatno
destabilizirajo.

Evgeny Vladimiro Datum rojstva:
vich MANUILOV 5.1.1967

Tako imenovani „minister za proračun“ tako
imenovane „Ljudske republike Lugansk“.

(Евгений Влад
имирович
Мануйлов)

S prevzemom in izvajanjem te funkcije torej
podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

16.2.2015

16.2.2015
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144.

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Viktor
YATSENKO

Datum rojstva:
22.4.1985

Tako imenovani „minister za komunikacije“ tako
imenovane „Ljudske republike Doneck“.

(Виктор
ЯЦЕНКО)

Kraj rojstva: Herson

S prevzemom in izvajanjem te funkcije torej
podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Datum
uvrstitve na
seznam

16.2.2015

▼M12

145.

Olga BESEDINA

Tako imenovana „ministrica za gospodarski
razvoj in trgovino“ tako imenovane „Ljudske
republike Lugansk“.

16.2.2015

Ольга Игорева
БЕСЕДИНА
S prevzemom te funkcije in v njenem okviru
tako dejavno podpira dejanja in politike, ki spod
kopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in
neodvisnost
Ukrajine
ter
jo
dodatno
destabilizirajo.

▼M14

146.

Zaur ISMAILOV

Datum rojstva:
25.7.1978 (ali
23.3.1975)

(Заур Исмаилов
Рауфович)

147.

148.

Tako imenovani „generalni tožilec“ tako imeno
vane „Ljudske republike Lugansk“.

Kraj rojstva: Krasni
Luč, Vorošilovgrad,
Lugansk

S prevzemom in izvajanjem te funkcije torej
podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo
ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neod
visnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Anatoly Ivanovich
ANTONOV

Datum rojstva:
15.5.1955

Kot namestnik ministra za obrambo sodeluje pri
napotitvi ruskih enot v Ukrajino.

(Анатолий
Иванович
Антонов)

Kraj rojstva: Omsk

V tej funkciji – v skladu s trenutno strukturo
ruskega Ministrstva za obrambo – sodeluje pri
oblikovanju in izvajanju politike ruske vlade.
Ta politika ogroža ozemeljsko celovitost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine.

Arkady Viktoro
vich BAKHIN

Datum rojstva:
8.5.1956

Kot prvi namestnik ministra za obrambo sodeluje
pri napotitvi ruskih enot v Ukrajino.

(Аркадий Викто
рович Бахин)

Kraj rojstva: Kaunas,
Litva

V tej funkciji – v skladu s trenutno strukturo
ruskega Ministrstva za obrambo – sodeluje pri
oblikovanju in izvajanju politike ruske vlade.
Ta politika ogroža ozemeljsko celovitost, suvere
nost in neodvisnost Ukrajine.

16.2.2015

16.2.2015

16.2.2015
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149.

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

150.

Iosif (Joseph)
Davydovich
KOBZON
(Иосиф
Дaвьιдoвич
Кобзон)

Podatki o istovetnosti

Datum rojstva:
9.11.1963
Kraj rojstva:
NDR (DDR)

Razlogi

Direktor glavnega operativnega oddelka in
namestnik vodje generalštaba oboroženih sil
Ruske federacije. V obeh funkcijah dejavno
sodeluje pri oblikovanju in izvajanju vojaške
kampanje ruskih sil v Ukrajini.

Datum
uvrstitve na
seznam

16.2.2015

V skladu s priznanimi dejavnostmi generalštaba
izvaja operativni nadzor nad oboroženimi silami
ter tako dejavno sodeluje pri oblikovanju in izva
janju politike ruske vlade, ki ogroža ozemeljsko
celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Datum rojstva:
11.9.1937
Kraj rojstva: Časov
Jar, Ukrajina

Poslanec državne dume.

16.2.2015

Med obiskom tako imenovane Ljudske republike
Doneck je javno podprl separatiste. Imenovan je
bil tudi za častnega konzula tako imenovane
„Ljudske republike Doneck“ v Ruski federaciji.
Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprl osnutek
zveznega ustavnega zakona „o vključitvi Repu
blike Krim v Rusko federacijo in nastanku novih
zveznih subjektov v okviru Ruske federacije –
Republike Krim in mesta z zveznim statusom
Sevastopol“.

151.

Valery Fedorovich
RASHKIN

Datum rojstva:
14.3.1955

Prvi namestnik predsednika Odbora ruske dume
za vprašanja etnične pripadnosti.

(Валерий Фëдo
рoвич Рашкин)

Kraj rojstva: Žilino,
območje Kaliningrada

Je ustanovitelj civilnega gibanja „Krassnaya
Moskva Patriotic Front Aid“ (Domoljubna fronta
„Rdeča Moskva“), ki je organiziralo javne
proteste v podporo separatistom; tako podpira
politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost,
suverenost in neodvisnost Ukrajine. Pri glaso
vanju 20. marca 2014 je podprl osnutek zvez
nega ustavnega zakona „o vključitvi Republike
Krim v Rusko federacijo in nastanku novih
zveznih subjektov v okviru Ruske federacije –
Republike Krim in mesta z zveznim statusom
Sevastopol“.

16.2.2015

▼M3
▼C1
Subjekti

▼B
Ime

Podatki o
istoventosti

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

▼M4

1.

PJSC Chernomor
neftegaz
a.k.a Chornomor
naftogaz

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

„Krimski parlament“ je 17. 3. 2014 sprejel
resolucijo, v kateri je razglasil zaseg premo
ženja družbe Chernomorneftegaz s strani
„Krimske republike“. Družba je zdaj dejansko
v lasti „krimskih oblasti“.

12.5.2014
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2.

Feodosia a.k.a
Feodossyskoje
Predprijatije po
obespetscheniju
nefteproduktami

98107, Krim, Feodo
siya, Geologicheskaya
str.2
Podjetje za pretovar
janje surove nafte in
naftnih derivatov.

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

„Krimski parlament“ je 17. 3. 2014 sprejel
resolucijo, v kateri je razglasil zaseg premo
ženja družbe Feodosia s strani „Krimske repu
blike“. Družba je zdaj dejansko v lasti „krim
skih oblasti“.

12.5.2014

25.7.2014

▼M7

3.

Tako imenovana
„Luganska ljudska
republika“

Uradno spletno mesto:

Ustanovljena je bila 27. aprila 2014.

http://lugansk-online.

„Луганская
народная
республика“

info

Odgovorna za organizacijo nezakonitega refe
renduma 11. maja 2014. Razglasitev neodvis
nosti 12. maja 2014.

„Luganskaya narod
naya respublika“

Telefonska številka
+38-099-160-74-14

22. maja 2014 sta t. i. „ljudski republiki“
Doneck in Lugansk ustanoviliti t. i. „Zvezno
državo Novorusijo“, kar je kršitev ukrajin
skega ustavnega prava ter tudi mednarodnega
prava;
je tudi ogrožanje ozemeljske celovitosti, suve
renosti in neodvisnosti Ukrajine.
Rekrutira tudi ljudi za separatistično „vojsko
jugovzhoda“ in druge nezakonite oborožene
separatistične skupine, s čimer ogroža
ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvis
nost Ukrajine.

4.

Tako imenovana
„Donecka ljudska
republika“
„Донецкая
народная
республика“
„Donétskaya naród
naya respúblika“

Uradne informacije,
med drugim ustava
Donecke ljudske repu
blike ter sestava
vrhovnega sveta:

Razglašena je bila 7. aprila 2014.

http://dnr-news.com/

24. maja 2014 sta t. i. „ljudski republiki“
Doneck in Lugansk podpisali sporazum o
ustanovitvi t. i. „Zvezne države Novorusije“,
kar je kršitev ukrajinskega ustavnega prava ter
tudi mednarodnega prava;

Družbeni mediji:
https://twitter.com/
dnrpress
http://vk.com/dnrnews

25.7.2014

Odgovorna za organizacijo nezakonitega refe
renduma 11. maja 2014. Razglasitev neodvis
nosti 12. maja 2014.

je tudi ogrožanje ozemeljske celovitosti, suve
renosti in neodvisnosti Ukrajine.
Rekrutira tudi ljudi za separatistično nezako
nite oborožene separatistične skupine, s čimer
ogroža ozemeljsko celovitost, suverenost in
neodvisnost Ukrajine.

5.

Tako imenovana
„Zvezna država
Novorusija“
„Федеративное
государство Ново
россия“
„Federativnoye
Gosudarstvo Novo
rossiya“

Uradna sporočila za
javnost:
http://novorossia.su/
official

24. maja 2014 sta t. i. „ljudski republiki“
Doneck in Lugansk podpisali sporazum o
ustanovitvi t. i. „Zvezne države Novorusije“,
kar je kršitev ukrajinskega ustavnega prava ter
tudi mednarodnega prava;
je tudi ogrožanje ozemeljske celovitosti, suve
renosti in neodvisnosti Ukrajine.

25.7.2014

2014D0145 — SL — 16.09.2015 — 006.002 — 36
▼M7
Podatki o
istoventosti

Ime

6

Mednarodna unija
ljudskih združenj
„Velika donska
vojska“

Uradno spletno mesto:

Международный
Союз Обществ
енных Объедин
ений

Telefonska številka:

„Всевеликое
Войско Донское“

Kozaška narodna
garda

http://vvd2003.narod.
ru/
+7-8-908-178-65-57
Družbeni mediji:

Razlogi

„Velika donska vojska“ je ustanovila
„Kozaško narodno gardo“, ki je odgovorna
za boj proti silam ukrajinske vlade v vzhodni
Ukrajini in s tem ogroža ozemeljsko celovi
tost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter
njeno stabilnost in varnost.

Datum
uvrstitve na
seznam

25.7.2014

Povezana z Nikolayem KOZITSYNOM,
poveljnikom kozaških sil, odgovornim za
poveljevanje separatistom v vzhodni Ukrajini,
ki se bojujejo proti silam ukrajinske vlade.

http://vk.com/kazak_
nac_guard
Naslov: 346465
Rusija, Regija Rostov.
Okrožje Oktober (C).
Zaplavska ulica,
Šosejna ulica 1

7.

„Sobol“

Uradno spletno mesto:

„СОБОЛЬ“

http://soboli.net
Družbeni mediji:
http://vk.com/
sobolipress
Telefonska številka:
(0652) 60-23-93.

Radikalna paravojaška organizacija, ki javno
podpira uporabo sile, da bi se ukinil ukrajinski
nadzor nad Krimom, in tako ogroža
ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvis
nost Ukrajine.

25.7.2014

Odgovorna za usposabljanje separatistov za
boj proti silam ukrajinske vlade v vzhodni
Ukrajini, s čimer ogroža stabilnost in varnost
Ukrajine.

: SoboliPress@
gmail.com
Naslov: Krim, Simfe
ropol, Kijevska ulica 4
(osrednja avtobusna
postaja) (

8.

Tako imenovana
„luganska garda“
„Луганская
гвардия“

9.

Tako imenovana
„vojska jugovz
hoda“
„Армии ЮгоВостока“

Družbeni mediji:
https://vk.com/luguard
http://vk.com/
club68692201

Rekrutiranje:
http://lugansk-online.
info/statements
Družbeni mediji:
http://vk.com/
lugansksbu

Samoobrambna milica Luganska, odgovorna
za usposabljanje separatistov za boj proti
silam ukrajinske vlade v vzhodni Ukrajini, s
čimer ogroža stabilnost in varnost Ukrajine.

25.7.2014

Povezana z Germanom PROPOKIVOM,
dejavnim vodjo, ki je sodeloval pri zavzetju
poslopja luganskega regionalnega urada ukra
jinske varnostne službe in je v tem poslopju
posnel nagovor za predsednika Putina in
Rusijo.

Nezakonita oborožena separatistična skupina,
ki naj bi bila med najpomembnejšimi v
vzhodni Ukrajini.
Odgovorna za zavzetje poslopja varnostne
službe luganske regije. Upokojeni uradnik.
Povezana z Valeriyem BOLOTOVOM, ki je
na seznamu vodij skupine.
Povezana z Vasylom NIKITINOM, odgo
vornim za separatistične „vladne“ dejavnosti
tako imenovane „vlade Ljudske republike
Lugansk“.

25.7.2014
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10.

Podatki o
istoventosti

Tako imenovana
„Ljudska milica
Donbasa“

Družbeni mediji:

„Нарóдное
ополчéние
Донбáсса“

polkdonbassa

http://vk.com/

+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
Elektronska pošta:

Razlogi

Nezakonita oborožena separatistična skupina,
odgovorna za boj proti silam ukrajinske
vlade v vzhodni Ukrajini, s čimer ogroža
stabilnost oziroma varnost Ukrajine.

Datum
uvrstitve na
seznam

25.7.2014

Med drugim je na začetku aprila 2014 mili
tanta skupina prevzela nadzor nad več vlad
nimi poslopji v vzhodni Ukrajini ter tako
ogrožala ozemeljsko celovitost, suverenost in
neodvisnost Ukrajine.
Njen nekdanji vodja Pavel
Gubarev je skupaj s proruskimi silami zavzel
vladno poslopje v Donecku in se oklical za
„ljudskega upravnika“.

voenkom.dnr@mail.ru
mobilisation@
novorossia.co
Prostovoljni telefon za
Rusijo:
+7 (926) 428-99-51
+7 (967) 171-27-09
ali elektronska pošta
novoross24
@mail.ru
Naslov: Doneck,
Prospekt Zasjadko 13

11.

„Vostok battalion“

Družbeni mediji:

„батальоны
Восток“

http://vk.com/
patriotic_forces_of_
donbas

Nezakonita oborožena separatistična skupina,
ki naj bi bila med najpomembnejšimi v
vzhodni Ukrajini.

25.7.2014

Odgovorna za boj proti silam ukrajinske vlade
v vzhodni Ukrajini, s čimer ogroža stabilnost
ali varnost Ukrajine.
Skušala zavzeti letališče v Donecku.

12.

Državno podjetje
mesta Kerč za
upravljanje trajektov
Государственная
судоходная
компания
„Керченская
паромная
переправа“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Kerchenskaya
paromnaya pere
prava

Celiberna ulica 16,
98307 Kerč
(Автономная
Республика Крым, г.
Керчь, ул.
Целимберная, 16)
koda: 14333981

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v
nasprotju z ukrajinskim pravom. „Krimski
parlament“ je 17. 3. 2014 sprejel resolucijo
št. 1757-6/14 o nacionalizaciji nekaterih
podjetij, ki pripadajo ukrajinskemu ministrstvu
za infrastrukturo oziroma kmetijstvo, „pred
sedstvo krimskega parlamenta“ pa je 24. 3.
2014 sprejelo sklep št. 1802-6/14 o državnem
podjetju mesta Kerč za upravljanje trajektov, v
katerem je v imenu „Republike Krim“ razgla
silo prevzem premoženja, ki pripada tej
družbi. To podjetje so krimske „oblasti“ s
tem dejansko zaplenile.

25.7.2014
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13.

Državno podjetje
„Sebastopolsko
komercialno morsko
pristanišče“
Государственное
предприятие
„Севастопольский
морской торговый
порт“

Podatki o
istoventosti

Trg Nakimova 3,
99011 Sebastopol
(99011, г. Севасто
поль, пл. Нахимова,
3)
koda: 01125548

Gosudarstvenoye
predpriyatiye

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v
nasprotju z ukrajinskim pravom. „Krimski
parlament“ je 17. 3. 2014 sprejel resolucijo
št. 1757-6/14 o nacionalizaciji nekaterih
podjetij, ki pripadajo ukrajinskemu ministrstvu
za infrastrukturo oziroma kmetijstvo, v kateri
je v imenu „Republike Krim“ razglasilo
prevzem premoženja, ki pripada podjetju
Sebastopolsko komercialno morsko prista
nišče. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem
dejansko zaplenile. Po prometu je to največje
komercialno morsko pristanišče na Krimu.

25.7.2014

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v
nasprotju z ukrajinskim pravom. „Krimski
parlament“ je 17. 3. 2014 sprejel resolucijo
št. 1757-6/14 o nacionalizaciji nekaterih
podjetij, ki pripadajo ukrajinskemu ministrstvu
za infrastrukturo oziroma kmetijstvo, 26. 3.
2014 pa resolucijo št. 1865-6/14 o državnem
podjetju Krimska morska pritanišča („О
Государственном предприятии“ Крымские
морские порты„) v kateri je v imenu“ Repu
blike Krim „razglasilo prevzem premoženja, ki
pripada podjetju Komercialno morsko prista
nišče mesta Kerč. To podjetje so krimske
oblasti“ s tem dejansko zaplenile. Po prometu
je to drugo največje komercialno morsko
pristanišče na Krimu.

25.7.2014

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v
nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo
krimskega parlamenta“ je 24. 3. 2014 sprejelo
sklep o državnem podjetju Universal-Avia
„(“О
Государственном
предприятии
„Универсал-Авиа“) št. 1794-6/14, v katerem
je v imenu „Republike Krim“ razglasilo
prevzem premoženja, ki pripada tej družbi.
To podjetje so krimske „oblasti“ s tem
dejansko zaplenile.

25.7.2014

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v
nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo
krimskega parlamenta“ je 21. marca sprejelo
sklep o vprašanjih ustanovitve Združenja zdra
vilišč in letovišč št. 1767-6/14, v katerem je v
imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem
premoženja, ki pripada družbi „Nižnja
Oreanda“. To podjetje so krimske „oblasti“ s
tem dejansko zaplenile.

25.7.2014

Sevastopolski
morskoy torgovy
port

14

Državno podjetje
„Komercialno
morsko pristanišče
mesta Kerč“

Ulica Kirova 28,
98312 Kerč, Avto
nomna republika
Krim,

Государственное
предприятие
„Керченский
морской торговый
порт“

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

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Kerchenski morskoy
torgovy port

15.

Državno podjetje
Universal-Avia

Aeroflotska ulica,
95024 Simferopol

Государственном
предприятии
„Универсал-Авиа“

(Аэрофлотская
улица, 5, Симферо
поль г.)

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Universal-Avia“

16.

Letovišče „Nižnja
Oreanda“
Санаторий
„Нижняя Ореанда“

Letovišče „Nižnja
Oreanda“, 08655,
Jalta, Oreanda
(08655, г.Ялта, пгт.
Ореанда, Санаторий
„Нижняя Ореанда“)
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17.

Krimsko podjetje
„Destilirnica Azov“
Крымское
республиканское
предприятие
„Азовский лике
роводочный
Завод“

Podatki o
istoventosti

Zeleznodorožna ulica
40, 96178 Azov,
Okrožje Džankojskij
(Джанкойский район,
пгт Азовское, ул.
Железнодорожная,
40)
koda: 01271681

Azovsky likerovo
dochny zavod

18.

Državni koncern
„Državno združenje
proizvajalcev
Massandra“
Национальное
производственноаграрное объедин
ение „Массандра“

Ulica Mira 6,
Masandra, 98600 Jaltta
(98600, г. Ялта, пгт
Массандра, ул. Мира,
д. 6)
koda: 00411890

Nacionalnoye proiz
vodstvenno agrar
noye obyedinenye
Massandra

19.

„Državno podjetje
Magarač državnega
vinogradniškega
zavoda“
Государственное
предприятие
Агрофирма
„Магарач“
Национального
института виног
рада и вина
„Магарач“
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Agrofirma Maga
rach“ nacionalnogo
instituta vinograda i
vina „Magarach“

Čapajeva ulica 9,
98433 Vilino, okrožje
Bahčisarajskij
(98433, Автономная
Республика Крым,
Бахчисарайский
район, с. Вилино, ул.
Чапаева, д. 9)
koda: 31332064

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v
nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo
krimskega parlamenta“ je 9. aprila sprejelo
sklep št. 1991-6/14 o spremembi resolucije
državnega sveta Republike Krim z dne
26. marca 2014 št. 1836-6/14 o nacionalizaciji
premoženja
podjetij,
ustanov
in
organizacij kmetijske industrije na ozemlju
Ropublike Krim, v katerem je v imenu „Repu
blike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki
pripada družbi „Destilirnica Azov“. To
podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko
zaplenile.

25.7.2014

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v
nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo
krimskega parlamenta“ je 9. aprila sprejelo
sklep št. 1991-6/14 o spremembi resolucije
državnega sveta Republike Krim z dne
26. marca 2014 št. 1836-6/14 o nacionalizaciji
premoženja
podjetij,
ustanov
in
organizacij kmetijske industrije na ozemlju
Ropublike Krim, v katerem je v imenu „Repu
blike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki
pripada državnemu koncernu „Državno zdru
ženje proizvajalcev Massandra“. To podjetje
so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile.

25.7.2014

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v
nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo
krimskega parlamenta“ je 9. aprila sprejelo
sklep št. 1991-6/14 o spremembi resolucije
državnega sveta Republike Krim z dne
26. marca 2014 št. 1836-6/14 o nacionalizaciji
premoženja
podjetij,
ustanov
in
organizacij kmetijske industrije na ozemlju
Ropublike Krim, v katerem je v imenu „Repu
blike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki
pripada državnemu podjetju Magarač držav
nega vinogradniškega zavoda. To podjetje so
krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile.

25.7.2014
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20.

Državno podjetje
„Tovarna penečega
se vina Novij svet“

Ulica Šaljapina 1,
98032 Sudak, Novij
Svet

Государственное
предприятиеЗавод
шампанских вин
„Новый свет“

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

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Zavod shampan
skykh vin Novy
Svet“

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v
nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo
krimskega parlamenta“ je 9. aprila sprejelo
sklep št. 1991-6/14 o spremembi resolucije
državnega sveta Republike Krim z dne
26. marca 2014 št. 1836-6/14 o nacionalizaciji
premoženja
podjetij,
ustanov
in
organizacij kmetijske industrije na ozemlju
Ropublike Krim, v katerem je v imenu „Repu
blike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki
pripada državnemu podjetju Tovarna penečega
se vina Novij svet. To podjetje so krimske
„oblasti“ s tem dejansko zaplenile.

25.7.2014

Almaz-Antej je rusko državno podjetje. Proiz
vaja protiletalsko orožje, vključno z raketami
zemlja – zrak, ki ga dobavlja ruski vojski.
Ruski organi zagotavljajo težko orožje separa
tistom v vzhodni Ukrajini, s čimer prispevajo
k destabilizaciji Ukrajine. To orožje upora
bljajo separatisti, tudi za sestreljevanje letal.
Almaz-Antei kot podjetje v državni lasti
prispeva k destabilizaciji Ukrajine.

30.7.2014

Dobrolet je podružnica ruskega državnega
letalskega prevoznika. Po nezakoniti priklju
čitvi Krima edini opravlja lete med Moskvo
in Simferopolom. Tako omogoča vključevanje
nezakonito priključene Avtonomno republike
Krim v Rusko federacijo ter ogroža suverenost
in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

30.7.2014

Po nezakoniti priključitvi Krima je Russian
national commercial bank (RNCB) prešla v
popolno last t.i. „Republike Krim“. Postala je
glavni akter na trgu, čeprav pred priključitvijo
Krima tam sploh ni bila prisotna. Z nakupom
ali prevzemom podružnic bank, ki so prej
delovale na Krimu in so se od tam umaknile,
je RNCB materialno in finančno podpirala
dejanja ruske vlade v zvezi s priključitvijo
Krima k Ruski federaciji, s čimer je spodko
pavala ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

30.7.2014

▼M8

21.

KONCERN
ALMAZ-ANTEY d.
d. (alias KORP.
ALMAZ-ANTEY;
alias OBRAMBNA
KORPORACIJA
ALMAZ-ANTEY;
alias
ALMAZ-ANTEY
JSC;),

41 ul.Vereiskaya,
Moskva 121471,
Rusija;
spletno mesto:
almazantey.ru;
elektronski naslov
antey@almaz-antey.
ru

22.

DOBROLET alias
DOBROLYOT
Добролет/Добролет

Letalska koda QD
International Highway,
House 31, building 1,
141411 Moskva
141411, Москва r,
Международное ш,
дом 31, строение 1
spletno mesto:
www.dobrolet.com

23.

RUSSIAN
NATIONAL
COMMERCIAL
BANK

Licenca Ruske
centralne banke
št. 1354,
Russian Federation,
127 030 Moscow,
Krasnoproletarskaya
street 9/5
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Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

▼M11
24.

Republika Doneck
(Donetsk Republic)

(javna organizacija)

Донецкая
республика

25.

Mir za regijo
Lugansk (Peace to
Luhansk Region)
(Mir Luganschine)

Javna „organizacija“, ki je nominirala kandi
date na tako imenovanih „volitvah“ tako
imenovane „Ljudske republike Doneck“
2. novembra 2014. Te „volitve“ so v nasprotju
z ukrajinskim pravom, zato so nezakonite.

29.11.2014

Z uradnim sodelovanjem na nezakonitih
„volitvah“ je torej dejavno podpirala ukrepe
in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedo
takljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
ter dodatno destabilizirajo Ukrajino. Vodi jo
Alexander ZAKHARCHENKO, ustanovil pa
jo je Andriy PURGIN.

Javna „organizacija“, ki je nominirala kandi
date na tako imenovanih „volitvah“ tako
imenovane „Ljudske republike Lugansk“
2. novembra 2014. Te „volitve“ so v nasprotju
z ukrajinskim pravom, zato so nezakonite.

29.11.2014

Мир Луганщине
Z uradnim sodelovanjem na nezakonitih
„volitvah“ je torej dejavno podpirala ukrepe
in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedo
takljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
ter dodatno destabilizirajo Ukrajino. Vodi jo
Igor PLOTNITSKY.

26.

27.

Svobodni Donbas
(Free Donbass, tudi
„Free Donbas“,
„Svobodny
Donbass“)

Javna „organizacija“, ki je nominirala kandi
date na tako imenovanih „volitvah“ tako
imenovane „Ljudske republike Doneck“
2. novembra 2014. Te „volitve“ so v nasprotju
z ukrajinskim pravom, zato so nezakonite.

Свободный
Донбасс

Z uradnim sodelovanjem na nezakonitih
„volitvah“ je torej dejavno podpirala ukrepe
in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedo
takljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
ter dodatno destabilizirajo Ukrajino.

Ljudska unija
(People's Union)
(Narodny Soyuz)

Javna „organizacija“, ki je nominirala kandi
date na tako imenovanih „volitvah“ tako
imenovane „Ljudske republike Lugansk“
2. novembra 2014. Te „volitve“ so v nasprotju
z ukrajinskim pravom, zato so nezakonite.

Народный союз
Z uradnim sodelovanjem na nezakonitih
„volitvah“ je torej dejavno podpirala ukrepe
in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedo
takljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
ter dodatno destabilizirajo Ukrajino.

29.11.2014

29.11.2014
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28.

Gospodarska unija
Luganska (Luhansk
Economic Union)
(Luganskiy Ekono
micheskiy Soyuz)

Podatki o
istoventosti

Razlogi

„Socialna organizacija“, ki je nominirala
kandidate na tako imenovanih nezakonitih
„volitvah“ tako imenovane „Ljudske republike
Lugansk“ 2. novembra 2014. Kandidata Olega
AKIMOVA je nominirala na mesto „predsed
nika“ tako imenovane „Ljudske republike
Lugansk“. Te „volitve“ so v nasprotju z ukra
jinskim pravom, zato so nezakonite.

Datum
uvrstitve na
seznam

29.11.2014

Z uradnim sodelovanjem na nezakonitih
„volitvah“ je torej dejavno podpirala ukrepe
in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedo
takljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
ter dodatno destabilizirajo Ukrajino.

▼M12
29.

Kozaška narodna
garda

Oborožena separatistična skupina, ki dejavno
podpira dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko
celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

Казачья Национ
альная Гвардия
Skupina se povezuje z osebo, uvrščeno na
seznam, saj ji poveljuje Nikolay KOZITSYN.
30.

Bataljon „Šparta“

Батальон „Спарта“

Oborožena separatistična skupina, ki dejavno
podpira dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko
celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

Skupina se povezuje z osebo, uvrščeno na
seznam, saj ji poveljuje Arseny PAVLOV.
31.

Bataljon „Somali“

Батальон „Сомали“

Oborožena separatistična skupina, ki dejavno
podpira dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko
celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

Skupina se povezuje z osebo, uvrščeno na
seznam, saj ji poveljuje Mikhail TOLSTYKH,
tudi Givi.
32.

Bataljon „Zarja“

Батальон „Заря“

Oborožena separatistična skupina, ki dejavno
podpira dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko
celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

Oborožena separatistična skupina, ki dejavno
podpira dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko
celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

▼M14
33.

Brigada „Prizrak“

(„Бригада
‚Призрак‘“)
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34.

35.

Bataljon „Oplot“

Družbeno omrežje:

Батальон „Оплот“

http://vk.com/
oplot_info

Bataljon „Kalmius“
Батальон
„Кальмиус“

36.

Bataljon „smrti“
Батальон „Смерть“

37.

Podatki o
istoventosti

Ljudsko gibanje
„NOVOROSSIYA“
Движение Ново
россия

Razlogi

Datum
uvrstitve na
seznam

Oborožena separatistična skupina, ki dejavno
podpira dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko
celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

Oborožena separatistična skupina, ki dejavno
podpira dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko
celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

Oborožena separatistična skupina, ki dejavno
podpira dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko
celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

Ljudsko gibanje „Novorossiya“ je bilo ustano
vljeno novembra 2014 v Rusiji, vodi pa ga
ruski častnik Igor Strelkov (član osebja glav
nega obveščevalnega direktorata generalštaba
oboroženih sil Ruske federacije (GRU)).

16.2.2015

V skladu s priznanimi cilji si prizadeva zago
tavljati vsestransko in učinkovito pomoč
gibanju „Novorossiya“, vključno s pomočjo
milici, ki se bojuje v vzhodni Ukrajini; tako
podpira politike, ki spodkopavajo ozemeljsko
celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.
Povezuje se z osebo, uvrščeno na seznam
zaradi spodkopavanja ozemeljske celovitosti
Ukrajine.

