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A TANÁCS (KKBP) 2015/1524 HATÁROZATA
(2015. szeptember 14.)
az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések
miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,
mivel:
(1)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó
vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozatot (1).

(2)

A Tanács 2015. március 13-án elfogadta a (KKBP) 2015/432 határozatot (2), amellyel további hat hónapra
meghosszabbította a korlátozó intézkedéseket.

(3)

Tekintettel arra, hogy az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető
intézkedések továbbra is érvényben vannak, a 2014/145/KKBP határozatot módosítani kell és az említett
korlátozó intézkedéseket további hat hónapra meg kell hosszabbítani.

(4)

A Tanács által lefolytatott felülvizsgálat alapján a mellékletben szereplő bejegyzéseket módosítani kell, egy elhunyt
személyre vonatkozó bejegyzést pedig törölni kell.

(5)

A 2014/145/KKBP határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A 2014/145/KKBP határozat a következőképpen módosul:
1. a 6. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„Ez a határozat 2016. március 15-ig alkalmazandó.”;
2. a melléklet az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.
2. cikk
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. szeptember 14-én.
a Tanács részéről
az elnök
J. ASSELBORN

(1) A Tanács 2014/145/KKBP határozata (2014. március 17.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy
fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 78., 2014.3.17., 16. o.).
(2) A Tanács (KKBP) 2015/432 határozata (2015. március 13.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy
fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról (HL L 70., 2015.3.14., 47. o.).
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MELLÉKLET

I. A következő személyt törölni kell a 2014/145/KKBP határozat I. mellékletében szereplő jegyzékből:
Személyek
72.

Oleksiy Borisovych MOZGOVY

II. A 2014/145/KKBP határozat I. mellékletében szereplő következő személyekre és egy szervezetre vonatkozó
bejegyzések helyébe az alábbiak lépnek:
Személyek
Név

1.

Azonosító adatok

Sergey Valeryevich
AKSYONOV,

Születési idő:
1972.11.26.

Sergei Valerievich

Születési hely: Belci
(Bălți), jelenleg Moldovai
Köztársaság

AKSENOV (Сер
Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych
AKSYONOV (Сергiй

Валерiйович Аксьонов)

Indokolás

A krími Verkhovna Rada 2014. feb
ruár 27-én oroszbarát fegyveresek je
lenlétében a „Krím miniszterelnöké
nek” választotta Aksyonovot. „Megvá
lasztását” Oleksandr Turchynov 2014.
március 1-jén alkotmányellenesnek
mondta ki. Aksyonov a 2014. már
cius 16-ra kitűzött „népszavazást” ak
tív lobbitevékenységgel támogatta.
2014. október 9-től az úgynevezett
„Krími Köztársaság” „vezetője”.

A jegyzékbe
vétel dátuma

2014.3.17.

Az Orosz Államtanács elnökségének
tagja.
2.

Vladimir Andreevich
Konstantinov

Születési idő:
1956.11.19.

(Владимир Андреевич
Константинов)

Születési hely:
Vlagyimirovka (más
néven Vladimirovca),
Slobozia régió, Moldovai
SZSZK (jelenleg
Moldovai Köztársaság)
vagy

A Krími Autonóm Köztársaság Legfel
sőbb Tanácsának elnökeként Konstan
tinov aktívan hozzájárult a Verkhovna
Rada által az Ukrajna területi integri
tását sértő „népszavazásról” hozott
döntéshez, valamint arra buzdította a
szavazókat, hogy a Krím függetlensé
gére szavazzanak.

2014.3.17.

A Krími Minisztertanács korábbi alel
nökeként Temirgaliev aktívan hozzájá
rult a Verkhovna Rada által az Uk
rajna területi integritását sértő „nép
szavazásról” hozott döntéshez. Aktí
van lobbizott azért, hogy a Krím az
Oroszországi Föderáció részévé vál
jon.

2014.3.17.

Berezovskiyt 2014. március 1-jén az
ukrán haditengerészet parancsnokává
nevezték ki, de ezt követően eredeti,
az ukrán haditengerészetnek tett eskü
jét megszegve letette a krími fegyveres
erők hűségesküjét.

2014.3.17.

Bogomol, Moldovai
SZSZK
3.

Rustam Ilmirovich
Temirgaliev
(Рустам Ильмирович
Темиргалиев)

4.

Denis Valentinovich
Berezovskiy
(Денис Валентинович
Березовский)

Születési idő: 1976.8.15.
Születési hely: Ulan-Ude,
Burját ASZSZK
(Oroszországi Szovjet
Szövetségi Szocialista
Köztársaság)

Születési idő: 1974.7.15.
Születési hely: Harkiv,
Ukrán SZSZK

Mindezek után az Oroszországi Föde
ráció fekete-tengeri flottájának pa
rancsnokhelyettesévé nevezték ki.

2015.9.15.
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5.

Indokolás

Születési idő: 1961.6.13.

Chaliyt 2014. február 23-án közfelki
áltással „Szevasztopol polgármeste
révé” választották, ő pedig elfogadta a
„szavazás” eredményét. Aktív kam
pányt folytatott annak érdekében,
hogy Szevasztopol egy 2014. már
cius 16-ra tervezett népszavazással az
Oroszországi Föderáció különálló en
titásává váljon. Aláírta a Krími Köztár
saság Oroszországhoz csatolásáról
szóló szerződést. Szevasztopol város
jogalkotó gyűlésének elnöke.

2014.3.17.

Születési idő: 1965.3.29.

Zimát 2014. március 3-án Aksyonov
„miniszterelnök” a krími titkosszolgá
lat új vezetőjévé nevezte ki, ő pedig
elfogadta a kinevezést. Fontos infor
mációkat, többek között adatbázist
adott át az orosz hírszerzésnek (SBU).
Ezek között a Majdan europárti akti
vistáira és krími emberijog-védőkre
vonatkozó információk is szerepeltek.
Jelentős szerepet játszott annak mega
kadályozásában, hogy az ukrán ható
ságok ellenőrzést gyakorolhassanak a
Krím területén. Az ukrán titkosszolgá
lat korábbi krími tisztviselői 2014.
március 11-én bejelentették a Krím
független titkosszolgálatának megala
kulását.

2014.3.17.

Yuriy Gennadyevich
Zherebtsov

Születési idő:
1969.11.19.

2014.3.17.

(Юрий Геннадиевич
Жеребцов)

Születési hely: Izmajil,
Odesszai terület, Ukrán
SZSZK vagy Odessza

A krími Verkhovna Rada elnökének
tanácsadója, az Ukrajna területi integ
ritását sértő 2014. március 16-i „nép
szavazás” egyik fő szervezője. Az úgy
nevezett „Krími Köztársaság” civil ka
marájának tagja.

Sergey Pavlovych Tsekov

Születési idő: 1953.9.29.
vagy 1953.9.23.

A Verkhovna Rada alelnöke; Sergey
Aksyonovval együtt Tsekov kezdemé
nyezte a Krími Autonóm Köztársaság
kormányának jogellenes leváltását.
Miután leváltással fenyegette meg, a
kormány eltávolításának folyamatába
bevonta Vladimir Konstantinovot is.
Nyilvánosan elismerte, hogy a krími
parlamenti képviselők felkérésére ér
keztek orosz katonák a krími Verk
hovna Rada elfoglalására. Ő volt az
egyik első krími vezető, aki nyilváno
san a Krím Oroszországhoz csatolását
kérte.

2014.3.17.

Aleksei Mikhailovich
Chaliy

Pyotr Anatoliyovych
Zima

Születési hely: Moszkva
vagy Szevasztopol

(Пётр Анатольевич Зима)

7.

8.

A jegyzékbe
vétel dátuma

Azonosító adatok

(Алексей Михайлович
Чалый)

6.

L 239/159

(Сергей Павлович Цеков)

Születési hely:
Szimferopol

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi
Tanácsának az úgynevezett „Krími
Köztársaság” által delegált tagja.
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9.

Ozerov, Viktor
Alekseevich
(Виктор Алексеевич
Озеров)

10.

Dzhabarov, Vladimir
Michailovich

Azonosító adatok

Születési idő: 1958.1.5.
Születési hely: Abakán,
Hakászia

Klishas, Andrei
Aleksandrovich
(Андрей Александрович
Клишас)

12.

Ryzhkov, Nikolai
Ivanovich
(Николай Иванович
Рыжков)

Indokolás

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi
Tanácsa Biztonsági és Védelmi Bizott
ságának elnöke.

A jegyzékbe
vétel dátuma

2014.3.17.

Ozerov 2014. március 1-jén a Szövet
ségi Tanács Biztonsági és Védelmi Bi
zottságának nevében nyilvánosan tá
mogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy
orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.

Születési idő: 1952.9.29.

(Владимир Михайлович
Джабаров)

11.

2015.9.15.

A Szövetségi Tanács Nemzetközi
Ügyekért felelős Bizottságának első al
elnöke.

2014.3.17.

Dzhabarov 2014. március 1-jén a
Szövetségi Tanács Nemzetközi Ügye
kért felelős Bizottságának nevében
nyilvánosan támogatta a Szövetségi
Tanácsban, hogy orosz erőket telepít
senek Ukrajnába.

Születési idő: 1972.11.9.
Születési hely:
Szverdlovszk

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi
Tanácsa Alkotmányjogi Bizottságának
elnöke.

2014.3.17.

Klishas 2014. március 1-jén nyilváno
san támogatta a Szövetségi Tanácsban,
hogy orosz erőket telepítsenek Ukraj
nába. Nyilvános megszólalásaiban
Klishas azzal igyekezett indokolni az
ukrajnai orosz katonai intervenciót,
hogy „az Ukrán elnök támogatja a
krími hatóságoknak az Orosz Föderá
ció elnökéhez intézett azon felhívását,
hogy nyújtson mindenre kiterjedő tá
mogatást a krími polgárok védelmé
ben”.

Születési idő: 1929.9.28.
Születési hely: Dilevka,
Donecki terület, Ukrán
SZSZK

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi
Tanácsa Szövetségi Ügyekért, Regio
nális Politikáért és az Északi Területe
kért felelős Bizottságának tagja.

2014.3.17.

Ryzhkov 2014. március 1-jén nyilvá
nosan támogatta a Szövetségi Tanács
ban, hogy orosz erőket telepítsenek
Ukrajnába.

13.

Bushmin, Evgeni
Viktorovich
(Евгений Викторович
Бушмин)

Születési idő: 1958.10.4.
Születési hely: Lopatino,
Szergacsijszki terület,
OSZSZSZK

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi
Tanácsának alelnöke.
Bushmin 2014. március 1-jén nyilvá
nosan támogatta a Szövetségi Tanács
ban, hogy orosz erőket telepítsenek
Ukrajnába.

2014.3.17.

2015.9.15.
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14.

Totoonov, Aleksandr
Borisovich
(Александр Борисович
Тотоонов)

15.

Panteleev, Oleg
Evgenevich
(Олег Евгеньевич
Пантелеев)

16.

Mironov, Sergei
Mikhailovich
(Сергей Михайлович
Миронов)

17.

Zheleznyak, Sergei
Vladimirovich
(Сергей Владимирович
Железняк)

18.

Slutski, Leonid
Eduardovich

Azonosító adatok

Születési idő: 1957.4.3.
Születési hely:
Ordzhonikidze, ÉszakOszétia

Születési idő: 1952.7.21.
Születési hely:
Zsitnikovszkoje, Kurgán
terület

Születési idő: 1953.2.14.
Születési hely: Puskin,
Leningrádi terület

Vitko, Aleksandr
Viktorovich
(Александр Викторович
Витко)

Indokolás

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi
Tanácsa Kulturális, Tudományos és In
formációs Bizottságának tagja.

A jegyzékbe
vétel dátuma

2014.3.17.

Totoonov 2014. március 1-jén nyilvá
nosan támogatta a Szövetségi Tanács
ban, hogy orosz erőket telepítsenek
Ukrajnába.

A Szövetségi Tanács Parlamenti Ügye
kért felelős Bizottságának korábbi első
alelnöke.

2014.3.17.

Panteleev 2014. március 1-jén nyilvá
nosan támogatta a Szövetségi Tanács
ban, hogy orosz erőket telepítsenek
Ukrajnába.

A Duma (Államtanács) tagja; a Du
mán belüli Tisztességes Oroszország
frakció vezetője.

2014.3.17.

Ő indítványozta azt a törvényt, amely
lehetővé teszi az Oroszországi Föderá
ció számára, hogy az orosz polgárok
védelmére hivatkozva államalakulatá
nak részévé tegye külföldi országok
területeit a szóban forgó ország vagy
nemzetközi szerződés felhatalmazása
nélkül.

Születési idő: 1970.7.30.
Születési hely:
Szentpétervár (korábban
Leningrád)

Születési idő: 1968.1.4.
Születési hely: Moszkva

(Леонид Эдуардович
Слуцкий)

19.

L 239/161

Az Oroszországi Föderáció Államta
nácsának (Duma) alelnöke.

2014.3.17.

Aktívan támogatta orosz fegyveres
erők ukrajnai bevetését és a Krím an
nektálását. Személyesen vezette az
orosz fegyveres erők ukrajnai beveté
sét támogató demonstrációt.

Az Államtanács (Duma) Független Ál
lamok Közösségével (FÁK) foglalkozó
Bizottságának elnöke (az LDPR tagja).

2014.3.17.

Aktívan támogatta orosz fegyveres
erők ukrajnai bevetését és a Krím an
nektálását.

Születési idő: 1961.9.13.
Születési hely: Vicebszk
(Belorusz SZSZK)

A Fekete-tengeri Flotta parancsnoka,
altengernagy.
A szuverén ukrán területet elfoglaló
orosz haderő parancsnokságát látta el.

2014.3.17.
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20.

Sidorov, Anatoliy
Alekseevich
(Анатолий Алексеевич
Сидоров)

21.

Galkin, Viktorovich
Aleksandr
(Александр Викторович
Галкин)

Azonosító adatok

Születési idő: 1958.7.2.
Születési hely: Sziva,
Permi terület,
Szovjetunió

Születési idő: 1958.3.22.
Születési hely:
Ordzhonikidze, ÉszakOszétiai ASZSZK

2015.9.15.

Indokolás

A jegyzékbe
vétel dátuma

Parancsnok, Oroszország Nyugati Ka
tonai Körzete, ennek egyes egységeit
is a Krímbe telepítették. Az Ukrajna
szuverenitását aláásó krími orosz ka
tonai jelenlétet biztosító egységek egy
részének irányításáért felel, valamint
segítséget nyújtott a krími hatóságok
nak ahhoz, hogy megakadályozzák a
„népszavazás” és az Oroszországhoz
való csatlakozás elleni demonstráció
kat.

2014.3.17.

Oroszország Déli Katonai Körzete,
amelynek erői a Krímben állomásoz
nak; a Fekete-tengeri Flotta Galkin pa
rancsnoksága alá tartozik, a Krímbe
tartó csapatok jelentős része a Déli
Katonai Körzeten is keresztülhaladt.

2014.3.17.

Oroszország Déli Katonai Körzetének
parancsnoka. A Déli Katonai Körzet
egyes egységeit is a Krímbe telepítet
ték. Az Ukrajna szuverenitását aláásó
krími orosz katonai jelenlétet bizto
sító egységek egy részének irányításá
ért felel, valamint segítséget nyújtott a
krími hatóságoknak ahhoz, hogy me
gakadályozzák a „népszavazás” és az
Oroszországhoz való csatlakozás el
leni demonstrációkat. Emellett a Fe
kete-tengeri Flotta a Déli Körzet ellen
őrzése alatt áll.

22.

23.

Rogozin, Dmitry
Olegovich

Születési idő:
1963.12.21.

(Дмитрий Олегович
Рогозин)

Születési hely: Moszkva

Glazyev, Yurievich
Sergey

Születési idő: 1961.1.1.

(Сергей Юрьевич Глазьев)

24.

25.

Matviyenko, Valentina
Ivanova (born Tyutina)

Születési hely:
Zaporizzsja (Ukrán
SZSZK)

Születési idő: 1949.4.7.

(Валентина Ивановна
Матвиенко (born
Тютина))

Születési hely:
Sepetyivka, Hmelnicki
(Kamenec-Podolszki)
terület (Ukrán SZSZK)

Naryshkin, Sergei
Evgenevich

Születési idő:
1954.10.27.

(Сергей Евгеньевич
Нарышкин)

Születési hely:
Szentpétervár (korábban
Leningrád)

Az Oroszországi Föderáció miniszter
elnök-helyettese. Nyilvánosan Krím
Oroszországhoz csatolására buzdított.

2014.3.21.

Az Oroszországi Föderáció elnökének
tanácsadója. Nyilvánosan Krím Oro
szországhoz csatolására buzdított.

2014.3.21.

A Szövetségi Tanács elnöke. A Szövet
ségi Tanácsban 2014. március 1-jén
nyilvánosan az orosz erők Ukrajnába
telepítése mellett foglalt állást.

2014.3.21.

Az Állami Duma elnöke. Nyilvánosan
az orosz erők Ukrajnába telepítése
mellett foglalt állást. Nyilvánosan ki
állt az Oroszország–Krím újraegyesí
tési szerződés és az ahhoz kapcsolódó
szövetségi alkotmányos törvény mel
lett.

2014.3.21.

2015.9.15.
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Azonosító adatok

Indokolás

Dmitry Konstantinovich
KISELYOV,

Születési idő: 1954.4.26.

Elnöki
dekrétummal
2013.
december 9-től a „Rosszija Szegod
nya” orosz szövetségi állami hírügy
nökség elnöke.

Születési hely: Moszkva

Dmitrii Konstantinovich
KISELEV

Nosatov, Alexander
Mihailovich
(Александр Михайлович
Носатов)

28.

Kulikov, Valery
Vladimirovich
(Валерий Владимирович
Куликов)

29.

30.

31.

Surkov, Vladislav
Yurievich

32.

Születési idő: 1963.3.27.
Születési hely:
Szevasztopol (Ukrán
SZSZK)

Születési idő: 1956.9.1.
Születési hely:
Zaporizzsja (Ukrán
SZSZK)

Születési idő: 1964.9.21.

(Владислав Юрьевич
Сурков)

Születési hely:
Szolncevo, Lipecki
terület

Mikhail Grigorievich
Malyshev

Születési idő:
1955.10.10.

(Михаил Григорьевич
Малышев)

Születési hely:
Szimferopol, Krím

Valery Kirillovich
Medvedev

Születési idő: 1946.8.21.

(Валерий Кириллович
Медведев)

Igor Nikolaevich
(Mykolayovich)
Turchenyuk altábornagy
(Игорь Николаевич
Турченюк)

A jegyzékbe
vétel dátuma

2014.3.21.

Az orosz erők Ukrajnába telepítését
támogató kormánypropaganda köz
ponti alakja.

(Дмитрий
Константинович Киселёв)

27.

L 239/163

Születési hely:
Smakovka, Primorszki
terület

Születési idő: 1959.12.5.
Születési hely: Os, Kirgiz
SZSZK

A Fekete-tengeri Flotta parancsnokhe
lyettese, ellentengernagy.

2014.3.21.

A szuverén ukrán területet elfoglaló
orosz haderő parancsnokságát látta el.

A Fekete-tengeri Flotta parancsnokhe
lyettese, ellentengernagy.

2014.3.21.

A szuverén ukrán területet elfoglaló
orosz haderő parancsnokságát látta el.

Az Oroszországi Föderáció elnökének
szárnysegédje. Ő volt az egyik szerve
zője a Krímben a helyi krími közössé
gek annak érdekében való mozgósítá
sának, hogy a krími ukrán hatóságok
aláásását szolgáló megmozdulásokat
szervezzenek.

2014.3.21.

A krími választási bizottság elnöke. A
krími „népszavazás” lebonyolításáért
felelős. Feladata az orosz rendszerben
a „népszavazás” eredményeinek aláí
rása.

2014.3.21.

A szevasztopoli választási bizottság
elnöke. A krími „népszavazás” lebo
nyolításáért felelős. Feladata az orosz
rendszerben a „népszavazás” eredmé
nyeinek aláírása.

2014.3.21.

A krími területre vezényelt orosz csa
patok tényleges parancsnoka (e csapa
tokról Oroszország továbbra is hivata
losan mint „helyi önvédelmi milíciá
król” beszél). A Déli Katonai Körzet
parancsnokhelyettese.

2014.3.21.
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33.

Elena Borisovna
Mizulina (született
Dmitriyeva)

Dmitry Nikolayevich
Kozak
(Дмитрий Николаевич
Козак)

35.

Oleg Yevgenyvich
Belaventsev

Indokolás

Születési idő: 1954.12.9.

Az Állami Duma alelnöke. Olyan kö
zelmúltbeli orosz jogalkotási javasla
tok kezdeményezője és társszerzője,
melyek célja az volt, hogy más or
szágok régiói számára is lehetővé te
gyék Oroszországhoz való csatlakozá
sukat saját központi hatóságaik hoz
zájárulása nélkül.

2014.3.21.

Miniszterelnök-helyettes Felügyelte az
annektált Krími Autonóm Köztársa
ságnak az Oroszországi Föderációba
való integrálását.

2014.4.29.

Az Oroszországi Föderáció elnökének
teljhatalmú képviselője az úgynevezett
Krími Szövetségi Körzetben, az Oro
szországi Biztonsági Tanács nem ál
landó tagja. Felelős az orosz államfő
alkotmányos előjogainak az annektált
Krími Autonóm Köztársaság területén
való érvényesítéséért.

2014.4.29.

Krími ügyekért felelős miniszter. Fel
elős az annektált Krími Autonóm
Köztársaságnak az Oroszországi Föde
rációba való integrálásáért.

2014.4.29.

Szevasztopol annektált ukrán város
kormányzója.

2014.4.29.

Az Oroszországi Szövetségi Tanács
nak az annektált Krími Autonóm
Köztársaságot képviselő tagja.

2014.4.29.

A Duma elnökhelyettese, az Egyesült
Oroszország párt tagja. Kezdeménye
zője az annektált Krími Autonóm
Köztársaság Oroszországba való in
tegrálásáról szóló jogszabály benyújtá
sának.

2014.4.29.

A Hírszerzési Főigazgatóság (GRU) ve
zetője, az Oroszországi Föderáció
fegyveres erőinek vezérkarifőnök-he
lyettese, altábornagy. Felelős a GRU
tisztviselőinek kelet-ukrajnai tevékeny
ségéért.

2014.4.29.

Születési hely: Buj,
Kosztromai terület

Születési idő: 1958.11.7.
Születési hely:
Bandurovo, Kirovográdi
terület, Ukrán SZSZK

Születési idő: 1949.9.15.
Születési hely: Moszkva

(Олег Евгеньевич
Белавенцев)

36.

37.

Oleg Genrikhovich
Savelyev

Születési idő:
1965.10.27.

(Олег Генрихович
Савельев)

Születési hely: Leningrád

Sergei Ivanovich
Menyailo

Születési idő: 1960.8.22.

(Сергей Иванович
Меняйло)

38.

40.

41.

Születési hely: Alagir,
Észak-Oszét
ASZSZK, Szovjetúnió

Olga Fedorovna Kovitidi

Születési idő: 1962.5.7.

(Ольга Фёдоровна
Ковитиди)

Születési hely:
Szimferopol, Ukrán
SZSZK

Sergei Ivanovich Neverov Születési idő:
1961.12.21.
(Сергей Иванович
Неверов)

Születési hely: Tastagol,
Szovjetúnió

Igor Dmitrievich
SERGUN

Születési idő: 1957.3.28.

(Игорь Дмитриевич
Сергун)

A jegyzékbe
vétel dátuma

Azonosító adatok

(Елена Борисовна
Мизулина (született
Дмитриева)

34.

2015.9.15.

Születési hely: Podolszk,
Moszkvai terület

2015.9.15.
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42.

Valery Vasilevich
Gerasimov

Azonosító adatok

Születési idő: 1955.9.8.
Születési hely: Kazán

(Валерий Васильевич
Герасимов)

43.

German Prokopiv

44.

Valeriy Dmitrievich
Bolotov

Születési idő: 1970.2.13.
Születési hely: Luhanszk

(Валерий Дмитриевич
Болотов)

45.

Andriy Yevgenovych
PURGIN

(Андрiй Eвгенович
Пургiн),

Születési idő: 1972.1.26.
Születési hely: Doneck

Andrei Evgenevich
PURGIN

(Андрей Евгеньевич
Пургин)

46.

Denys Volodymyrovych
PUSHYLIN

Születési idő: 1981.5.9.
vagy 1982.5.9.

(Денис Володимирович
Пушилiн),

Születési hely: Makijivka
(Donecki terület)

Denis Vladimirovich
PUSHILIN

L 239/165

Indokolás

A jegyzékbe
vétel dátuma

Az Oroszországi Föderáció fegyveres
erőinek vezérkari főnöke, az Oroszor
szági Föderáció védelmi miniszterének
első helyettese, hadseregtábornok. Fel
elős az orosz erőknek az Ukrajnával
közös határon való, nagy számban
történő telepítéséért, valamint a hely
zet enyhülésének megakadályozásáért.

2014.4.29.

A „Luganszki Őrség” tevékeny veze
tője. Részt vett a Biztonsági Szolgálat
luhanszki regionális hivatala épület
ének elfoglalásában. Szoros kapcsolat
ban áll a „Délkeleti Hadsereggel”.

2014.4.29.

A Biztonsági Szolgálat luhanszki re
gionális hivatalának épületét elfoglaló,
„Délkeleti Hadsereg” nevű szeparatista
csoport egyik vezetője. Nyugalmazott
tiszt. Az épület elfoglalása előtt ő és
társai olyan fegyverek birtokában vol
tak, amelyeket feltehetően illegálisan
szereztek Oroszországból, illetve helyi
bűnözői csoportoktól.

2014.4.29.

A „Donyecki Népköztársaság” veze
tője, szeparatista tevékenységek aktív
résztvevője és szervezője, a donecki
„orosz turisták” akcióinak koordiná
tora. A „Donyec-medencei polgári
kezdeményezés az Eurázsiai Unióért”
társalapítója. A „Donyecki Népköztár
saság Népi Tanácsának” úgynevezett
„elnöke”.

2014.4.29.

A „Donyecki Népköztársaság” egyik
vezetője. Részt vett a regionális kor
mányzat épületeinek elfoglalásában és
megszállásában. A szeparatisták tevé
keny szószólója. Az úgynevezett „Do
nyecki Népköztársaság” „Népi Taná
csának” úgynevezett elnökhelyettese.

2014.4.29.

A radikális ideológiát valló „Donyecmedencei Népi Milícia” egyik vezetője.
Több állami épület elfoglalásában is
tevékenyen részt vett a Donecki terü
leten.

2014.4.29.

(Денис Владимирович
Пушилин)

47.

Tsyplakov Sergey
Gennadevich

Születési idő: 1983.5.1.
Születési hely: Harciszk
(Donecki terület)
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48.

49.

Igor Vsevolodovich
Girkin

Születési idő:
1970.12.17.

(Игорь Всеволодович
Гиркин) más néven: Igor
Strelkov (Ihor Strielkov)

Születési hely: Moszkva

Vyacheslav Viktorovich
Volodin

Születési idő: 1964.2.4.

(Вячеслав Викторович
Володин)

50.

Azonosító adatok

Vladimir Anatolievich
Shamanov

Születési hely:
Alekszjevka, Szaratovi
terület

Születési idő: 1957.2.15.
Születési hely: Barnaul

(Владимир Анатольевич
Шаманов)

51.

52.

Vladimir Nikolaevich
Pligin

Születési idő: 1960.5.19.

(Владимир Николаевич
Плигин)

Vologodszki terület,
Szovjetúnió

Petr Grigorievich

Születési idő::
1971.1.30., vagy
1966.3.16.

JAROSH

(Петр Григорьевич Ярош)

Születési hely: Ignatovo

Születési hely:
Szkvorcovo,
Szimferopoli terület,
Krím félsziget

53.

Oleg Grigorievich
Kozyura

Születési idő:
1962.12.19.

(Олег Григорьевич
Козюра)

Születési hely:
Zaporizzsja

2015.9.15.
A jegyzékbe
vétel dátuma

Indokolás

Az Oroszországi Föderáció fegyveres
erői vezérkara Hírszerzési Főigazgató
ságának (GRU) tagjaként azonosítot
ták. Részt vett a szlovjanszki inciden
sekben. Szergej Akszjonov önjelölt
krími miniszterelnök biztonsági ta
nácsadója. A „Novorosszija” népi
mozgalom elnöke.

2014.4.29.

Oroszország elnöki hivatalának első
személyzeti
vezetőhelyettese.
Ő
felügyeli a Krímnek mint annektált
ukrán régiónak az Oroszországi Föde
rációba való politikai integrációját.

2014.5.12.

Az orosz légierő parancsnoka, vezér
ezredes. Magas beosztásánál fogva fel
elős az orosz légierőnek a Krímbe tör
ténő telepítéséért.

2014.5.12.

A Duma Alkotmányjogi Bizottságá
nak elnöke. Felelős a Krím és Szevasz
topol Oroszországi Föderáció általi
annektálását célzó jogszabályok kidol
gozásáért.

2014.5.12.

A Szövetségi Migrációs Hivatal
irodájának vezetője. Felelős
hogy a krími lakosok számára
szeresen és gyorsított eljárásban
útlevelet állítottak ki.

krími
azért,
rend
orosz

2014.5.12.

A Szövetségi Migrációs Hivatal krími
irodájának vezetője. Felelős azért,
hogy a szevasztopoli lakosok számára
rendszeresen és gyorsított eljárásban
orosz útlevelet állítottak ki.

2014.5.12.

2015.9.15.
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54.

Viacheslav
PONOMARIOV,

Vyacheslav
Volodymyrovich

Azonosító adatok

Születési idő: 1965.5.2.
Születési hely:
Szlavjanszk (Donecki
terület)

PONOMARYOV

(В'ячеслав
Володимирович
Пономарьов),
Viacheslav Vladimirovich
PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович
Пономарëв)

55.

Igor Nikolaevich Bezler
(Игорь Николаевич
Безлер) más néven: Bes
(ördög)

57.

Születési idő:
1965.12.30.
Születési hely:
Szimferopol, Krím
félsziget

Oleg TSARIOV,

Születési idő: 1970.6.2.

Oleh Anatoliyovych

Születési hely:
Dnyipropetrovszk

TSAROV

(Олег Анатолтович
Царьов),
Oleg Anatolevich

L 239/167

Indokolás

A jegyzékbe
vétel dátuma

Szlavjanszk korábbi önjelölt polgár
mestere. Arra kérte Vlagyimir Putyint,
hogy küldjön orosz csapatokat a vá
ros védelmére, később pedig fegyvere
kért folyamodott hozzá. Emberei em
berrablásokban vesznek részt (foglyul
ejtették Irma Kratot és Simon Oszt
rovszkijt, a Vice News újságíróját, aki
ket később szabadon engedtek, emel
lett az EBESZ bécsi dokumentuma
alapján működő katonai megfigyelő
ket tartottak fogva). Továbbra is aktí
van támogatja a szeparatista tevékeny
ségeket és politikákat.

2014.5.12.

Az önszerveződő horlivkai milícia
egyik vezetője. Ő vette át az irányítást
az ukrán nemzetbiztonsági szolgálat
Doneck területen működő irodájának
épülete felett, majd Horlivka városá
ban elfoglalta a Belügyminisztérium
kerületi irodáját. Kapcsolatban áll Ihor
Strielkovval, akinek parancsnoksága
alatt az SBU szerint részt vett Volo
gyimir Ribak, horlivkai önkormány
zati képviselő meggyilkolásában.

2014.5.12.

Korábban a Rada tagja volt, és e mi
nőségében nyilvánosan a délkelet-uk
rajnai régiókat magában foglaló „No
vorosszijai Szövetségi Köztársaság”
megalapítására buzdított. Továbbra is
aktívan támogatja a szeparatista tevé
kenységeket és politikákat.

2014.5.12.

A „Donyecki Népköztársaság” köz
ponti választási bizottságának elnöke.
Aktívan közreműködött a „Donyecki
Népköztársaság”
önrendelkezéséről
szóló, 2014. május 11-i népszavazás
megszervezésében. Korábbi „szociális
és munkaügyi miniszter”.

2014.5.12.

A „Luganszki Népköztársaság” köz
ponti választási bizottságának elnöke.
Aktívan közreműködött a „Luganszki
Népköztársaság”
önrendelkezéséről
szóló, 2014. május 11-i népszavazás
megszervezésében.

2014.5.12.

TSAREV

(Олег Анатольевич
Цаpëв)

58.

Roman Viktorovich
Lyagin
(Роман Викторович
Лягин)

59.

Aleksandr Sergeevich
MALYKHIN,
Alexander Sergeevich
MALYHIN

(Александр Сергеевич
Малнхин)

Születési idő: 1980.5.30.
Születési hely: Doneck,
Ukrajna

Születési idő: 1981.1.12.
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60.

Natalia Vladimirovna
Poklonskaya
(Наталья Владимировна
Поклонская)

61.

Igor Sergeievich
Shevchenko
(Игорь Сергеевич
Шевченко)

62.

Aleksandr Yurevich
BORODAI

(Александр Юрьевич
Бородай)

63.

Alexander

2015.9.15.
A jegyzékbe
vétel dátuma

Azonosító adatok

Indokolás

Születési idő: 1980.3.18.

A Krím ügyésze. Tevékenyen részt
vesz a Krím Oroszország általi annek
tálásában.

2014.5.12.

Születési hely:
Szevasztopol, Krím
félsziget

Szevasztopol ügyésze. Tevékenyen
részt vesz Szevasztopol Oroszország
általi annektálásában.

2014.5.12.

Születési idő: 1972.7.25.

Korábban az úgynevezett „Donyecki
Népköztársaság miniszterelnöke”, és e
minőségében felelős az úgynevezett
„Donyecki Népköztársaság” szepara
tista „kormányának” tevékenységeiért,
(például 2014. július 8-án úgy nyilat
kozott, hogy „hadseregünk különleges
műveletet végez az ukrán” fasiszták
„ellen”), a „Novorosszijai Unióról”
szóló egyetértési megállapodás aláí
rója. Továbbra is aktívan támogatja a
szeparatista tevékenységeket és politi
kákat.

2014.7.12.

Korábban az úgynevezett „Donyecki
Népköztársaság védelmi minisztere”,
és e minőségében felelős az úgyneve
zett „Donyecki Népköztársaság kor
mányának” szeparatista biztonsági te
vékenységeiért. Továbbra is aktívan tá
mogatja a szeparatista tevékenysége
ket és politikákat.

2014.7.12.

Az úgynevezett „Donyecki Népköztár
saság szociális ügyekért felelős de
facto miniszterelnök-helyettese”. Fel
elős az úgynevezett „Donyecki Nép
köztársaság” szeparatista „kormányá
nak” tevékenységeiért.

2014.7.12.

Születési hely:
Mihajlovka,
Vorosilovgradi terület,
Ukrán SZSZK, vagy
Jevpatorija, Ukrán
SZSZK

Születési hely: Moszkva

KHODAKOVSKY,

Születési idő:
1972.12.18.

Oleksandr Serhiyovych

Születési hely: Doneck

KHODAKOVSKIY

(Олександр Сергiйович
Ходаковський),
Aleksandr Sergeevich
KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич
Ходаковский)

64.

Alexandr Aleksandrovich Születési idő: 1975.10.9.
KALYUSSKY,
(Александр
Александрович
Калюсский)

2015.9.15.
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65.

L 239/169
A jegyzékbe
vétel dátuma

Azonosító adatok

Indokolás

Alexander KHRYAKOV,

Születési idő: 1958.11.6.

2014.7.12.

Aleksandr Vitalievich

Születési hely: Doneck

Korábban az úgynevezett „Donyecki
Népköztársaság tájékoztatási és tö
megkommunikációs minisztere”. Fel
elős az úgynevezett „Donyecki Nép
köztársaság kormányának” szeparatis
tabarát propagandatevékenységeiért.

Korábban az úgynevezett „Luganszki
Népköztársaság Minisztertanácsának
miniszterelnöke”, beiktatva 2014. jú
lius 8-án.

2014.7.12.

KHRYAKOV

(Александр Витальевич
Хряков),
Oleksandr Vitaliyovych
KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович
Хряков)

66.

Marat Faatovich
BASHIROV

(Марат Фаатович
Баширов)

Születési idő: 1964.1.20.
Születési hely: Izhevszk,
Oroszországi Föderáció

Felelős az úgynevezett „Donyecki
Népköztársaság” szeparatista „kor
mányának” tevékenységeiért.

67.

Vasyl NIKITIN,
Vasilii Aleksandrovich
NIKITIN

(Василий Александрович
Никитин)

Születési idő:
1971.11.25.
Születési hely: Sargun
(Üzbegisztán)

Az úgynevezett „Luganszki Népköz
társaság Minisztertanácsának minisz
terelnök-helyettese” (korábban: a „Lu
ganszki Népköztársaság miniszterel
nöke” és a „Délkeleti Hadsereg” volt
szóvivője).

2014.7.12.

Felelős az úgynevezett „Donyecki
Népköztársaság” szeparatista „kor
mányának” tevékenységeiért.
Felelős a Délkeleti Hadsereg azon nyi
latkozatáért, amely szerint a régió „új”
státusa miatt a „Luganszki Népköztár
saságban” nem lehet megtartani az
ukrán elnökválasztásokat.

68.

Aleksey Vyacheslavovich
KARYAKIN

Születési idő: 1980.4.7.
vagy 1979.4.7.

(Алексей Вячеславович
Карякин)

Születési hely: Sztahanov
(Luhanszki terület)

Az úgynevezett „Luganszki Népköz
társaság Legfelsőbb Tanácsának el
nöke”.
Felelős a „Legfelsőbb Tanács” szepara
tista „kormányzati” tevékenységeiért;
felelős azért, mert felkérte az Oro
szországi Föderációt a „Luganszki
Népköztársaság” függetlenségének el
ismerésére.
A „Novorossziai Unióról” szóló egyet
értési megállapodás aláírója.

2014.7.12.
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69.

Yuriy Volodymyrovych
IVAKIN

(Юрiй Володимирович
Iвакiн),

2015.9.15.
A jegyzékbe
vétel dátuma

Azonosító adatok

Indokolás

Születési idő: 1954.8.13.

Korábban az úgynevezett „Luganszki
Népköztársaság belügyminisztere”, és
e minőségében felelős az úgynevezett
„Luganszki Népköztársaság kormányá
nak” szeparatista kormányzati tevé
kenységeiért.

2014.7.12.

Korábban a „Luganszki Népköztársa
ság” úgynevezett „védelmi minisztere”,
jelenleg pedig úgynevezett „vezetője”.

2014.7.12.

Születési hely: Perevalszk
(Luhanszki terület)

Iurii Vladimirovich
IVAKIN

(Юрий Владимирович
Ивакин)

70.

Igor PLOTNITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович
Плотницкий)

71.

73.

Nikolay KOZITSYN

Mikhail Efimovich
FRADKOV

74.

Születési idő:
1964.6.24., vagy
1964.6.25., vagy
1964.6.26.
Születési hely: Luhanszk
(esetleg Kelmenci,
Csernyivci terület)

A kozák haderők parancsnoka.

Születési hely: Donecki
terület

Felelős a szeparatisták által az ukrán
kormányerők ellen Kelet-Ukrajnában
vívott harcok irányításáért.

Születési idő: 1950.9.1.

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági
Tanácsának állandó tagja, az Oroszor
szági Föderáció Külügyi Hírszerző
Szolgálatának igazgatója. A biztonsági
kérdésekben tanácsadással szolgáló és
koordinációt folytató Biztonsági Ta
nács tagjaként részt vett az orosz kor
mány azon politikai döntéseinek kia
lakításában, amelyek veszélyeztetik
Ukrajna területi integritását, szuvere
nitását és függetlenségét.

2014.7.25.

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági
Tanácsának állandó tagja. A bizton
sági kérdésekben tanácsadással szol
gáló és koordinációt folytató Bizton
sági Tanács tagjaként részt vett az
orosz kormány azon politikai dönté
seinek kialakításában, amelyek veszé
lyeztetik Ukrajna területi integritását,
szuverenitását és függetlenségét.

2014.7.25.

Születési hely:
Kurumocs, Kujbisevi
terület

Nikolai Platonovich

Születési idő: 1951.7.11.

(Николай Платонович
Патрушев)

2014.7.12.

Születési idő: 1956.6.20.

(Михаил Ефимович
Фрадков)

PATRUSHEV

Felelős az úgynevezett „Luganszki
Népköztársaság” szeparatista „kor
mányának” tevékenységeiért.

Születési hely: Leningrád
(Szentpétervár).

2015.9.15.
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75.

Aleksandr Vasilievich
BORTNIKOV

76.

Születési hely: Perm

Rashid Gumarovich

Születési idő: 1956.10.8.

(Рашид Гумарович
Нургалиев)

78.

Születési idő:
1951.11.15.

(Александр Васильевич
Бортников)

NURGALIEV

77.

Azonosító adatok

Boris Vyacheslavovich

Születési hely: Zsitikara,
Kazah Szovjet Szocialista
Köztársaság

GRYZLOV

Születési idő:
1950.12.15.

(Борис Вячеславович
Грызлов)

Születési hely:
Vlagyivosztok

Sergei Orestovoch

Születési idő: 1954.5.17.

BESEDA

(Сергей Орестович
Беседа)

79.

Mikhail Vladimirovich
DEGTYAREV

(Михаил Владимирович
Дегтярëв)

L 239/171

Indokolás

A jegyzékbe
vétel dátuma

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági
Tanácsának állandó tagja, az Oroszor
szági Föderáció Külügyi Hírszerző
Szolgálatának igazgatója. A biztonsági
kérdésekben tanácsadással szolgáló és
koordinációt folytató Biztonsági Ta
nács tagjaként részt vett az orosz kor
mány azon politikai döntéseinek kia
lakításában, amelyek veszélyeztetik
Ukrajna területi integritását, szuvere
nitását és függetlenségét.

2014.7.25.

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági
Tanácsának állandó tagja és helyettes
titkára. A biztonsági kérdésekben ta
nácsadással szolgáló és koordinációt
folytató Biztonsági Tanács tagjaként
részt vett az orosz kormány azon po
litikai döntéseinek kialakításában,
amelyek veszélyeztetik Ukrajna terü
leti integritását, szuverenitását és füg
getlenségét.

2014.7.25.

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági
Tanácsának állandó tagja. A bizton
sági kérdésekben tanácsadással szol
gáló és koordinációt folytató Bizton
sági Tanács tagjaként részt vett az
orosz kormány azon politikai dönté
seinek kialakításában, amelyek veszé
lyeztetik Ukrajna területi integritását,
szuverenitását és függetlenségét.

2014.7.25.

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi
Biztonsági Szolgálatának (FSZB) pa
rancsnoka (Ötödik Csoportfőnökség).

2014.7.25.

Az FSZB magas rangú tisztjeként
olyan szolgálat élén áll, mely a hír
szerzési műveletekért és a nemzetközi
tevékenységekért felel és azokat
felügyeli.

Születési idő: 1981.7.10.

Az Állami Duma tagja.

Születési hely: Kubijsev
(Szamara)

2014.5.23-án Moszkvában bejelen
tette az el nem ismert, úgynevezett
„Donyecki Népköztársaság” „de facto
nagykövetségének” felavatását. Hozzá
járul az Ukrajna területi integritását,
szuverenitását és függetlenségét aláásó
vagy veszélyeztető intézkedésekhez.

2014.7.25.
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80.

Ramzan Akhmadovitch
KADYROV

(Рамзан Ахматович
Кадыров)

81.

82.

Alexander Nikolayevich

2015.9.15.
A jegyzékbe
vétel dátuma

Azonosító adatok

Indokolás

Születési idő: 1976.10.5.

A Csecsen Köztársaság elnöke. Kady
rov nyilatkozataiban többször a Krím
törvénytelen annektálása és az ukraj
nai fegyveres felkelés mellett foglalt ál
lást. Többek között 2014. június 14én kijelentette, hogy „kész mindent
megtenni a Krím újjászületéséért”. En
nek kapcsán a Krím törvénytelen an
nektálásához nyújtott támogatásáért a
Krím Autonóm Köztársaság ideiglenes
vezetőjétől megkapta „A Krím felsza
badításáért” járó kitüntetést. Ezenfelül
2014. június 1-jén kijelentette, hogy
kérésre kész 74 000 csecsen önkén
test küldeni Ukrajnába.

2014.7.25.

2014.7.25.

Születési hely: Centaroj

TKACHYOV

Születési idő:
1960.12.23.

Korábban a Krasznodári terület kor
mányzója.

(Александр Николаевич
Ткачëв)

Születési hely: Viszelki,
Krasznodári terület

A Krím törvénytelen annektálásához
nyújtott támogatásáért a Krím Auto
nóm Köztársaság ideiglenes vezetőjé
től megkapta „A Krím felszabadítá
sáért” járó kitüntetést. Ennek alkalmá
val a Krím Autonóm Köztársaság ide
iglenes vezetője kifejtette, hogy Tkach
yov az elsők között biztosította támo
gatásáról a Krím új „vezetését”.

Pavel GUBAREV

Születési idő: 1983.2.10.

(Павел Юрьевич Губарев)

Születési hely:
Szeverodoneck

Az úgynevezett „Donyecki Népköztár
saság” önjelölt vezetőinek egyike.
Orosz beavatkozásért folyamodott
Ukrajna keleti részében, többek között
orosz békefenntartó erők telepítése ré
vén. Kapcsolatban áll Igor Strelkovval/
Girkinnel, aki az Ukrajna területi in
tegritását, szuverenitását és független
ségét aláásó vagy veszélyeztető intéz
kedésekért felelős. Gubarev felelős a
szakadárok fegyveres erőibe való to
borzásért.
Továbbá Doneckben oroszbarát erők
segítségével átvette a regionális kor
mányzati épület feletti irányítást, vala
mint önmagát „népi kormányzónak”
kiáltotta ki.
Annak ellenére, hogy Ukrajna területi
integritásának veszélyeztetése miatt le
tartóztatták, majd szabadon bocsátot
ták, folyamatosan prominens szerepet
játszott a szakadárok tevékenységei
ben, ezzel aláásva Ukrajna területi in
tegritását, szuverenitását és független
ségét.

2014.7.25.
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83.

Ekaterina Iurievna
GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна
Губарева),

Azonosító adatok

Születési idő: 1983.7.5.
Születési hely: Kahovka
(Herszoni terület)

Katerina Yuriyovna
GUBARIEVA

(Катерина Юрiйовнa
Губарева)

84.

Fedor Dmitrievich
BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич
Березин),

Születési idő: 1960.2.7.
Születési hely: Doneck

Fedir Dmitrovych
BEREZIN

(Федiр Дмитрович
Березiн)

85.

Valery Vladimirovich
KAUROV

Валерий Владимирович
Кауров

86.

Serhii Anatoliyovych
ZDRILIUK

Сергей Анатольевич
Здрнлюкv

Születési idő: 1956.4.2.
Születési hely: Odessza

Születési idő: 1972.6.23.
Születési hely: Vinnicjai
terület

L 239/173

Indokolás

A jegyzékbe
vétel dátuma

Korábbi úgynevezett „külügyminisz
teri” minőségében kiállt az úgyneve
zett „Donyecki Népköztársaság” mel
lett, ezzel aláásva Ukrajna területi in
tegritását, szuverenitását és független
ségét. Ezenfelül bankszámláján keresz
tül finanszíroznak törvénytelen szaka
dár csoportokat. Azzal, hogy elvállalta
e tisztséget és e minőségben eljárt, tá
mogatta az Ukrajna területi integritá
sát, szuverenitását és függetlenségét
aláásó intézkedéseket és politikákat.
Továbbra is aktívan támogatja a sze
paratista tevékenységeket és politiká
kat.

2014.7.25.

Korábban az úgynevezett „Donyecki
Népköztársaság” úgynevezett „helyet
tes védelmi minisztere”. Kapcsolatban
áll Igor Strelkovval/Girkinnel, aki az
Ukrajna területi integritását, szuvere
nitását és függetlenségét aláásó vagy
veszélyeztető intézkedésekért felelős.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, Berezin támogatta
az Ukrajna területi integritását, szuve
renitását és függetlenségét aláásó in
tézkedéseket és politikákat. Továbbra
is aktívan támogatja a szeparatista te
vékenységeket és politikákat.

2014.7.25.

Az úgynevezett „Novorosszija Köztár
saság” önjelölt „elnöke”. Felkérte Oro
szországot, hogy telepítsen fegyveres
csapatokat Ukrajnába. Azzal, hogy el
vállalta e tisztséget és e minőségben
eljárt, támogatta az Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét aláásó intézkedéseket és poli
tikákat.

2014.7.25.

Igor Strelkov/Girkin magas rangú asz
szisztense; Strelkov/Girkin az Ukrajna
területi integritását, szuverenitását és
függetlenségét aláásó vagy veszélyez
tető intézkedésekért felelős. Azzal,
hogy elvállalta e tisztséget és e minő
ségben eljárt, Zdriliuk támogatta az
Ukrajna területi integritását, szuvere
nitását és függetlenségét aláásó intéz
kedéseket és politikákat.

2014.7.25.
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87.

Indokolás

Vladimir ANTYUFEYEV

Születési idő: 1951.2.19.

2014.7.25.

Владимир Антюфеев

Születési hely:
Novoszibirszk

Volt „állambiztonsági miniszter” a
Dnyeszter-melléki szakadár területen.
Az úgynevezett „Donyecki Népköztár
saság” biztonságért és bűnüldözésért
felelős korábbi miniszterelnök-helyet
tese. E minőségében felelős az úgyne
vezett „Donyecki Népköztársaság”
úgynevezett „kormányának” szakadár
„kormányzati” tevékenységeiért.

Az elnöki hivatal első vezetőhelyette
seként az orosz médiaszolgáltatókat
arra utasította, hogy az ukrajnai sza
kadárok és a Krím annektálása mellett
foglaljanak állást, ezzel támogatva Ke
let-Ukrajna destabilizálását és a Krím
annektálását.

2014.7.30.

Az úgynevezett „Donyecki Népköztár
saság” úgynevezett „Népi Tanácsának”
tagja, továbbá az úgynevezett „Legfel
sőbb Tanácsának” korábbi elnöke. Ő
volt a kezdeményezője azoknak a po
litikai lépéseknek és azon illegitim
népszavazás megszervezésének, ame
lyek következtében kikiáltották az
úgynevezett „Donyecki Népköztársa
ságot”, ami Ukrajna területi integri
tása, szuverenitása és egysége megsér
tésének minősül.

2014.7.30.

Elfogadta, hogy Oroszország elnöke
2014. május 5-én (a 301. kormány
rendelettel) a „Krími Köztársaság” úgy
nevezett „belügyminiszterévé” nevezze
ki. Úgynevezett „belügyminiszteri” mi
nőségében aláásta Ukrajna területi in
tegritását, szuverenitását és egységét.

2014.7.30.

Arkady Rotenberg régóta kapcsolat
ban áll Putyin elnökkel, akinek
dzsúdó-edzőpartnere volt.

2014.7.30.

Alexey Alexeyevich
GROMOV

(Алексей Алексеевич
Громов)

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV

(Борис Алексеевич
Литвинов)

91.

Sergey Vadimovich
ABISOV

92.

A jegyzékbe
vétel dátuma

Azonosító adatok

(más néven: Vladimir
SHEVTSOV, Vladimir
Iurievici ANTIUFEEV,
Vladimir Gheorghievici
ALEXANDROV, Vadim
Gheorghievici
SHEVTSOV)

88.

2015.9.15.

Születési idő: 1960.5.31.
Születési hely: Zagorszk
(Szergijev Poszad)

Születési idő: 1954.1.13.
Születési hely:
Dzerzsinszk (Donecki
terület)

Születési idő:
1967.11.27.

(Сергей Вадимович
Абисов)

Születési hely:
Szimferopol, Krím
félsziget

Arkady Romanovich

Születési idő:
1951.12.15.

ROTENBERG,

Arkadii Romanovich
ROTENBERG

(Аркадий Романович
Ротенберг)

Születési hely: Leningrád
(Szentpétervár)

Vagyonára Putyin hivatali ideje alatt
tett szert. Nagyfokú gazdasági sikere
az őt – különösen a közbeszerzési
szerződések odaítélése terén – támo
gató legfontosabb döntéshozók befo
lyásának tudható be.

2015.9.15.
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Azonosító adatok

L 239/175

Indokolás

A jegyzékbe
vétel dátuma

Az orosz döntéshozókkal fennálló
szoros kapcsolatát kihasználva jutott
az orosz állam vagy állami tulajdon
ban lévő vállalkozások által odaítélt
fontos szerződésekhez. Például a tulaj
donában lévő vállalkozásoknak több
igen jövedelmező szerződést ítéltek
oda a Szocsi Téli Olimpia előkészüle
teivel kapcsolatban.
Emellett a Sztrojgazmontazs vállalat
tulajdonosa. Ez a vállalat egy olyan
híd megépítésére vonatkozó állami
szerződéshez jutott, mely Oroszorszá
got a jogellenesen annektált Krími Au
tonóm Köztársasággal kötné össze,
megszilárdítva ezzel a Krím integrálá
sát az Oroszországi Föderációba, ami
pedig fokozottan aláássa Ukrajna terü
leti integritását.
Azon Proszvescsenyije kiadó igazgató
tanácsának elnöke, amely elsődleges
végrehajtója volt az „Oroszország
gyermekeihez: Lakcímed – Krím” elne
vezésű projektnek, amely egy annak
érdekében indított PR-kampány, hogy
a krími gyermekeket meggyőzzék,
hogy immár Oroszországban élő
orosz állampolgárrá lettek, és amely
így támogatta a Krím integrálására
irányuló orosz kormánypolitikát.

93.

Konstantin Valerevich
MALOFEEV

(Константин Валерьевич
Малофеев)

Születési idő: 1974.7.3.
Születési hely: Puscsino

Malofeev szoros kapcsolatban áll ke
let-ukrajnai és krími szakadárokkal.
Az úgynevezett „Donyecki Népköztár
saság” úgynevezett „miniszterelnöké
nek”, Borodainak az egykori munkaa
dója; a Krím annektálásának folya
mata során találkozott Aksyonovval,
az úgynevezett „Krími Köztársaság”
úgynevezett „miniszterelnökével”. Az
ukrán kormány bűnügyi nyomozást
indított ellene a szakadároknak anyagi
és pénzügyi eszközökkel nyújtott állí
tólagos támogatása miatt. Ezenfelül
számos nyilvános nyilatkozatban tá
mogatta a Krím annektálását és Uk
rajna Oroszországba való integrálását.
2014 júniusában kijelentette: „Egész
Ukrajnát nem lehet Oroszországba in
tegrálni. De a keleti részét talán.”
Következésképpen Malofeev támogatja
Kelet-Ukrajna destabilizálását.

2014.7.30.
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94.

Yuriy Valentinovich
KOVALCHUK

(Юрий Валентинович
Ковальчук)

2015.9.15.

Azonosító adatok

Indokolás

Születési idő: 1951.7.25.

Kovalchuk régóta kapcsolatban áll Pu
tyin elnökkel. Az úgynevezett Ozero
Dacha társalapítója; ez a társaság be
folyásos személyek gyülekezete Putyin
elnök körül.

Születési hely: Leningrád
(Szentpétervár).

A jegyzékbe
vétel dátuma

2014.7.30.

Hasznot húz az orosz döntéshozók
hoz fűződő kapcsolataiból. Ő a Bank
Rossiya elnöke és legnagyobb részvé
nyese (2013-ban mintegy 38 %-ban
annak tulajdonosa), mely bank az
Oroszországi Föderáció magas rangú
tisztviselőinek személyi bankja. A
Krím jogellenes annektálása óta a
Bank Rossiya több fiókot nyitott a
Krímben és Szevasztopolban, megszi
lárdítva ezzel e területeknek az Oro
szországi Föderációba való integrálá
sát.
Ezenfelül a Bank Rossiya jelentős ré
szesedéssel rendelkezik a National
MEDIA Groupban, amely azokat a te
levíziócsatornákat irányítja, amelyek
aktívan támogatják az orosz kormány
Ukrajnát destabilizáló intézkedéseit.

95.

Nikolay Terentievich
SHAMALOV

(Николай Терентьевич
Шамалов)

Születési idő: 1950.1.24.
Születési hely: Belarusz

Shamalov régóta kapcsolatban áll Pu
tyin elnökkel. Az úgynevezett Ozero
Dacha társalapítója; ez a társaság be
folyásos személyek gyülekezete Putyin
elnök körül.
Hasznot húz az orosz döntéshozók
hoz fűződő kapcsolataiból. Ő a Bank
Rossiya második legnagyobb részvé
nyese (2013-ban mintegy 10 %-ban
annak tulajdonosa), mely bank az
Oroszországi Föderáció magas rangú
tisztviselőinek személyi bankja. A
Krím jogellenes annektálása óta a
Bank Rossiya több fiókot nyitott a
Krímben és Szevasztopolban, megszi
lárdítva ezzel e területeknek az Oro
szországi Föderációba való integrálá
sát.
Ezenfelül a Bank Rossiya jelentős ré
szesedéssel rendelkezik a National Me
dia Groupban, amely azokat a televí
ziócsatornákat irányítja, amelyek aktí
van támogatják az orosz kormány
Ukrajnát destabilizáló intézkedéseit.

2014.7.30.

2015.9.15.

96.
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Azonosító adatok

Indokolás

Alexander Vladimirovich

Születési idő: 1976.6.26.

2014. augusztus 7-én Alexander Bo
rodai helyébe lépett mint az úgyneve
zett „Donyecki Népköztársaság” úgy
nevezett „miniszterelnöke”. Azzal,
hogy elvállalta e tisztséget és e minő
ségben eljárt, Zakharchenko olyan te
vékenységeket és politikákat támoga
tott, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét.

2014.9.12.

Augusztus 14-én Igor Strelkov/Girkin
helyébe lépett mint az úgynevezett
„Donyecki Népköztársaság” úgyneve
zett „védelmi minisztere”. A jelentések
szerint április óta vezeti szakadár
fegyveresek egy különítményét Do
neckben, és ígéretet tett arra, hogy
stratégiai feladatként visszaszorítja az
Ukrajna által elkövetett katonai ag
ressziót. Kononov tehát olyan tevé
kenységeket és politikákat támogat,
amelyek aláássák Ukrajna területi in
tegritását, szuverenitását és független
ségét.

2014.9.12.

Kapcsolatban áll a „Donyec-medencei
Népi Milíciával”. Kijelentette többek
között, hogy harcolni fognak az or
szág többi részén is. Rudenko tehát
olyan tevékenységeket és politikákat
támogat, amelyek aláássák Ukrajna te
rületi integritását, szuverenitását és
függetlenségét. Az úgynevezett „Do
nyecki Népköztársaság Parlamentjé
nek” úgynevezett „népképviselője”.

2014.9.12.

Marat Bashirov helyébe lépett mint az
úgynevezett „Luganszki Népköztársa
ság” úgynevezett „miniszterelnöke”.
Korábban a „Délkeleti Hadsereg” elne
vezésű milíciában vállalt tevékeny sze
repet. Tsypkalov tehát olyan tevékeny
ségeket és politikákat támogat, ame
lyek aláássák Ukrajna területi integri
tását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.9.12.

Az úgynevezett „Donyecki Népköztár
saság” úgynevezett „belügyminisztere”.
Kapcsolatban áll Vladimir Antyufeyev
vel, aki felelős az úgynevezett „Do
nyecki Népköztársaság kormánya”
által folytatott szeparatista „kormány
zati” tevékenységért. Bereza tehát
olyan tevékenységeket és politikákat
támogat, amelyek aláássák Ukrajna te
rületi integritását, szuverenitását és
függetlenségét.

2014.9.12.

(Александр
Владимирович
Захарченко)

98.

Születési hely: Doneck

Vladimir KONONOV/más
néven: Cár

Születési idő:
1974.10.14.

(Владимир Петровнч
Кононов)

Születési hely: Gorszkij

Miroslav Vladimirovich

Születési idő: 1983.1.21.

RUDENKO

(Мирослав Владимирович
Руденко)

99.

Gennadiy Nikolaiovych
TSYPKALOV,
Gennadii Nikolaevich
TSYPKALOV

Születési hely: Debalceve

Születési idő: 1973.6.21.
Születési hely: Rosztovi
terület (Oroszországi
Föderáció)

(Геннадий Николаевич
ЦыПлаков)

101.

A jegyzékbe
vétel dátuma

Név

ZAKHARCHENKO

97.

L 239/177

Oleg Vladimirovich
BEREZA

(Олег Владимирович
Берëза)

Születési idő: 1977.3.1.

L 239/178
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102.

Andrei Nikolaevich
RODKIN

(Андрей Николаевич
Родкин)

103.

Aleksandr Akimovich
KARAMAN

(Александр Акимович
Караман),
Alexandru CARAMAN

104.

Georgiy L'vovich
MURADOV

105.

Indokolás

Születési idő: 1976.9.23.

Az úgynevezett „Donyecki Népköztár
saság” moszkvai képviselője. Nyilatko
zataiban többek között arról beszélt,
hogy a milíciák készen állnak gerilla
háborút folytatni, valamint kijelen
tette, hogy a milíciák lefoglalták az
ukrán fegyveres erők egyes fegyver
rendszereit. Rodkin tehát olyan tevé
kenységeket és politikákat támogat,
amelyek aláássák Ukrajna területi in
tegritását, szuverenitását és független
ségét.

2014.9.12.

Az úgynevezett „Donyecki Népköztár
saság” úgynevezett „szociális ügyekért
felelős
miniszterelnök-helyettese”.
Kapcsolatban áll Vladimir Antyufeyev
vel, aki felelős az úgynevezett „Do
nyecki Népköztársaság kormánya”
által folytatott szeparatista „kormány
zati” tevékenységért. Karaman tehát
olyan tevékenységeket és politikákat
támogat, amelyek aláássák Ukrajna te
rületi integritását, szuverenitását és
függetlenségét. Dmitry Rogozinnak,
Oroszország miniszterelnök-helyette
sének pártfogoltja. Az úgynevezett
„Donyecki Népköztársaság” „minisz
tertanácsának vezetője”.

2014.9.12.

A Krím úgynevezett „miniszterelnökhelyettese” és Putyin elnök teljhatalmú
képviselője a Krímben. Muradov fon
tos szerepet játszott a Krím jogellenes
annektálását követően a Krím feletti
orosz intézményi ellenőrzés megszi
lárdításában. Tehát olyan tevékenysé
geket és politikákat támogatott, ame
lyek aláássák Ukrajna területi integri
tását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.9.12.

A Krím úgynevezett „első miniszterel
nök-helyettese”. Sheremet kulcsszere
pet játszott az Oroszországgal való
egyesülésről március 16-án a Krímben
tartott népszavazás megszervezésében
és lebonyolításában. A jelentések sze
rint a népszavazás idején Sheremet
volt a Moszkva-barát krími „önvé
delmi erők” parancsnoka. Sheremet
tehát olyan tevékenységeket és politi
kákat támogat, amelyek aláássák Uk
rajna területi integritását, szuverenitá
sát és függetlenségét.

2014.9.12.

Születési hely: Moszkva

Születési idő: 1956.7.26.
vagy 1956.6.26.
Születési hely:
Csöbörcsök, Slobozia
körzet, jelenleg Moldovai
Köztársaság

Születési idő:
1954.11.19.
Születési hely: Kocsmesz,
Komi Autonóm Szovjet
Szocialista Köztársaság

Mikhail Sergeyevich

Születési idő: 1971.5.23.

(Михаил Сергеевич
Шеремет)

A jegyzékbe
vétel dátuma

Azonosító adatok

(Георгий Львович
Мурадов)

SHEREMET

2015.9.15.

Születési hely: Dzsankoj

2015.9.15.
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106.

Yuri Leonidovich
VOROBIOV

(Юрий Леонидович
Воробьев)

107.

Vladimir Volfovich
ZHIRINOVSKY

108.

2014.9.12.

Az Állami Duma alelnöke. 2014.
március 20-án a szövetségi alkot
mánytörvény tervezete mellett szava
zott, amelynek tárgya a Krími Köztár
saságnak az Oroszországi Föderációba
való integrálása, valamint az Oroszor
szági Föderáción belüli új szövetségi
elemeknek – a Krími Köztársaságnak
és a szövetségi státusú Szevasztopol
városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

Az Oroszországi és Külföldi Kozák
Erők Uniójának elnöke („ataman”), és
Születési hely:
Sztefanidinodar, Rosztovi az Állami Duma képviselője. Támo
gatta a Krím annektálását, és elis
terület
merte, hogy az oroszországi kozákok
a Moszkva által támogatott szakadá
rok oldalán tevékenyen részt vettek
az ukrajnai konfliktusban. 2014.
március 20-án a szövetségi alkot
mánytörvény tervezete mellett szava
zott, amelynek tárgya a Krími Köztár
saságnak az Oroszországi Föderációba
való integrálása, valamint az Oroszor
szági Föderáción belüli új szövetségi
elemeknek – a Krími Köztársaságnak
és a szövetségi státusú Szevasztopol
városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

Születési idő: 1960.8.6.

2014.9.12.

Születési idő: 1946.4.25.

Születési idő: 1949.8.11.

Viktor Petrovich
(Виктор Петрович
Водолацкий)

110.

Az Állami Duma Tanácsának tagja; az
LDPR párt vezetője. Aktívan támo
gatta orosz fegyveres erők ukrajnai
bevetését és a Krím annektálását. Aktí
van szorgalmazta Ukrajna felosztását.
Az LDPR párt elnökeként megállapo
dást írt alá az úgynevezett „Donyecki
Népköztársasággal”.

Születési hely:
Krasznojarszk

Vladimir Abdualiyevich

VODOLATSKY

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV

(Леонид Иванович
Калашников)

A jegyzékbe
vétel dátuma

2014.9.12.

(Владимир Вольфович
Жириновски)

(Васильев Владимир
Абдуалиевич)

Indokolás

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi
Tanácsának alelnöke. 2014. már
cius 1-jén a Szövetségi Tanácsban
nyilvánosan kijelentette, hogy támo
gatja az orosz haderők Ukrajnába tele
pítését. Ezt követően a kapcsolódó
rendelet mellett szavazott.

Születési idő: 1948.2.2.

Születési hely: Alma-Ata,
Kazah Szovjet Szocialista
Köztársaság

VASILYEV

109.

Azonosító adatok

L 239/179

Születési hely: Klin

Születési idő: 1957.8.19.

Születési hely: Sztepnoj
Dvorec

Az Állami Duma Külügyi Bizottságá
nak első elnökhelyettese. 2014. már
cius 20-án a szövetségi alkotmánytör
vény tervezete mellett szavazott,
amelynek tárgya a Krími Köztársaság
nak az Oroszországi Föderációba való
integrálása, valamint az Oroszországi
Föderáción belüli új szövetségi ele
meknek – a Krími Köztársaságnak és
a szövetségi státusú Szevasztopol vá
rosának – a létrehozása volt.

L 239/180
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111.

Vladimir Stepanovich
NIKITIN

(Владимир Степанович
Никитин)

112.

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

113.

Születési hely: Opocska

Születési idő: 1964.3.21.

(Олег Владимирович
Лебедев)

Ivan Ivanovich

Születési idő: 1950.8.7.

(Иван Иванович
Мельников)

Igor Vladimirovich
LEBEDEV

(Игорь Владимирович
Лебедев)

115.

Születési idő: 1948.4.5.

Születési hely: Rudnij,
Kosztanaji terület, Kazah
Szovjet Szocialista
Köztársaság

MELNIKOV

114.

Azonosító adatok

Nikolai Vladimirovich
LEVICHEV

(Николай Владимирович
Левичев)

Születési hely:
Bogorogyick

Születési idő: 1972.9.27.
Születési hely: Moszkva

Születési idő: 1953.5.28.
Születési hely: Puskin

2015.9.15.

Indokolás

A jegyzékbe
vétel dátuma

Az Állami Dumának a FÁK-országok
kal fennálló kapcsolatokkal, az eurá
zsiai integrációval és a külföldön élő
oroszokkal fenntartott kapcsolatokkal
foglalkozó bizottságának egykori első
elnökhelyettese. 2014. március 20-án
a szövetségi alkotmánytörvény terve
zete mellett szavazott, amelynek tár
gya a Krími Köztársaságnak az Oro
szországi Föderációba való integrálása,
valamint az Oroszországi Föderáción
belüli új szövetségi elemeknek – a
Krími Köztársaságnak és a szövetségi
státusú Szevasztopol városának – a
létrehozása volt.

2014.9.12.

Az Állami Dumának a FÁK-országok
kal fennálló kapcsolatokkal, az eurá
zsiai integrációval és a külföldön élő
oroszokkal fenntartott kapcsolatokkal
foglalkozó bizottságának első elnök
helyettese. 2014. március 20-án a
szövetségi alkotmánytörvény tervezete
mellett szavazott, amelynek tárgya a
Krími Köztársaságnak az Oroszországi
Föderációba való integrálása, valamint
az Oroszországi Föderáción belüli új
szövetségi elemeknek – a Krími Köz
társaságnak és a szövetségi státusú
Szevasztopol városának – a létreho
zása volt.

2014.9.12.

Az Állami Duma első alelnöke. 2014.
március 20-án a szövetségi alkot
mánytörvény tervezete mellett szava
zott, amelynek tárgya a Krími Köztár
saságnak az Oroszországi Föderációba
való integrálása, valamint az Oroszor
szági Föderáción belüli új szövetségi
elemeknek – a Krími Köztársaságnak
és a szövetségi státusú Szevasztopol
városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

Az Állami Duma alelnöke. 2014.
március 20-án a szövetségi alkot
mánytörvény tervezete mellett szava
zott, amelynek tárgya a Krími Köztár
saságnak az Oroszországi Föderációba
való integrálása, valamint az Oroszor
szági Föderáción belüli új szövetségi
elemeknek – a Krími Köztársaságnak
és a szövetségi státusú Szevasztopol
városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

Az Állami Duma alelnöke. 2014.
március 20-án a szövetségi alkot
mánytörvény tervezete mellett szava
zott, amelynek tárgya a Krími Köztár
saságnak az Oroszországi Föderációba
való integrálása, valamint az Oroszor
szági Föderáción belüli új szövetségi
elemeknek – a Krími Köztársaságnak
és a szövetségi státusú Szevasztopol
városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

2015.9.15.
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116.

Svetlana Sergeevna
ZHUROVA

(Светлана Сергеевна
Журова)

117.

Aleksey Vasilevich

Azonosító adatok

Sergey Viktorovich
(Сергей Викторович
Чемезов)

A jegyzékbe
vétel dátuma

2014.9.12.

Születési idő: 1968.2.11.

Az orosz hadsereg vezérőrnagya. A
légierő 76-ik hadosztályának parancs
noka, amely aktív volt az orosz kato
nai jelenlétben Ukrajna területén, első
sorban a Krím jogellenes annektálása
során.

2014.9.12.

Születési idő: 1952.8.20.

Sergei Chemezov egyike a Putyin el
nökkel közismerten közeli kapcsolat
ban álló személyeknek. A KGB tisztje
ként mindketten Drezdában állomá
soztak, és S.V. Chemezov tagja az
„Egyesült Oroszország” Legfelsőbb Ta
nácsának. Az orosz elnökkel fenntar
tott kapcsolata révén vezető beosztá
sokat nyert el állami irányítás alatt
álló vállalatokban. A Rostec konglo
merátum, a vezető orosz, állami tulaj
donban lévő, védelmi és ipari termé
keket gyártó vállalat elnöke. Az orosz
kormány határozata nyomán a Tech
nopromexport, amely a Rostec egyik
leányvállalata, erőműveket tervez épí
teni a Krímben, ezáltal támogatja an
nak az Oroszországi Föderációba tör
ténő integrálását.

2014.9.12.

Születési hely: Pavlovo
(Leningrádi terület)

(Алексей Васильевич
Haумец)

CHEMEZOV

Indokolás

Az Állami Duma Külügyi Bizottságá
nak első elnökhelyettese. 2014. már
cius 20-án a szövetségi alkotmánytör
vény tervezete mellett szavazott,
amelynek tárgya a Krími Köztársaság
nak az Oroszországi Föderációba való
integrálása, valamint az Oroszországi
Föderáción belüli új szövetségi ele
meknek – a Krími Köztársaságnak és
a szövetségi státusú Szevasztopol vá
rosának – a létrehozása volt.

Születési idő: 1972.1.7.

NAUMETS

118.

L 239/181

Születési hely:
Cseremhovo

Ezen túlmenően, a Rosoboronexport,
amely a Rostec egyik leányvállalata,
támogatta a védelmi iparágban tevé
kenykedő krími vállalatoknak az
orosz védelmi iparba történő integrá
lását, megszilárdítva ezzel a Krímnek
az Orosz Föderációhoz való jogellenes
annektálását.

119.

Alexander Mikhailovich
BABAKOV

(Aлександр Михайлович
Бабаков)

Születési idő: 1963.2.8.
Születési hely: Kisinyov

Az Állami Duma képviselője, az Ál
lami Dumán belüli, az Orosz Föderá
ció hadiipari komplexumának a fej
lesztését célzó jogalkotási rendelkezé
sekkel foglalkozó bizottság elnöke. Az
„Egyesült Oroszország” prominens
tagja, valamint üzletember, aki ko
moly befektetésekkel rendelkezik Uk
rajnában és a Krímben.

2014.9.12.

L 239/182
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Azonosító adatok

2015.9.15.

Indokolás

A jegyzékbe
vétel dátuma

2014. március 20-án a szövetségi al
kotmánytörvény tervezete mellett sza
vazott, amelynek tárgya a Krími Köz
társaságnak az Oroszországi Föderáci
óba való integrálása, valamint az Oro
szországi Föderáción belüli új szövet
ségi elemeknek – a Krími Köztársaság
nak és a szövetségi státusú Szevaszto
pol városának – a létrehozása volt.

120.

Serhiy KOZYAKOV (más
néven Sergey Kozyakov)

Születési idő: 1982.9.29.

Сергей Козьяков

A „Luganszki Központi Választási Bi
zottság” elnökeként felelős volt a
2014. november 2-i, úgynevezett „vá
lasztások” megszervezéséért az úgyne
vezett „Luganszki Népköztársaság
ban”. Ezek a „választások” sértik az
ukrán törvényeket, ezért jogellenesek.

2014.11.29.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, és hogy megszer
vezte a jogellenes „választásokat”, aktí
van támogatta azokat a cselekménye
ket és politikákat, amelyek aláássák
Ukrajna területi integritását, szuvere
nitását és függetlenségét, és hozzájá
rulnak Ukrajna további destabilizálá
sához.

121.

Oleg Konstantinovich
AKIMOV más néven Oleh
AKIMOV

(Олег Константинович
Акимов)

Születési idő::
1981.9.15.
Születési hely: Luhanszk

A „Luganszki Népköztársaság Nemzeti
Tanácsában” a „Luganszki Gazdasági
Unió” helyettes vezetője. Indult a
2014. november 2-i, úgynevezett „vá
lasztásokon” az úgynevezett „Lu
ganszki Népköztársaság” „elnöki” po
zíciójának betöltéséért. Ezek a „válasz
tások” sértik az ukrán törvényeket,
ezért jogellenesek.

2014.11.29.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, és azzal hogy hiva
talosan jelöltette magát a jogellenes
„választásokon”, aktívan támogatta
azokat a cselekményeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN, más néven
Larysa AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPETYAN vagy
Larysa AIRAPETYAN
(Лариса Леонидовна
Айрапетян)

Születési idő: 1970.2.21.

Az úgynevezett „Luganszki Népköz
társaság egészségügyi minisztere”. In
dult a 2014. november 2-i, úgyneve
zett „választásokon” az úgynevezett
„Luganszki Népköztársaság” „elnöki”
pozíciójának betöltéséért.

2014.11.29.

2015.9.15.
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Indokolás

A jegyzékbe
vétel dátuma

Ezek a „választások” sértik az ukrán
törvényeket, ezért jogellenesek.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, és azzal hogy hiva
talosan jelöltette magát a jogellenes
„választásokon”, aktívan támogatta
azokat a cselekményeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

123.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO, más

néven Yuriy

Születési idő: 1957.8.7.
Születési hely: Doneck

SIVOKONENKO, Yury
SIVOKONENKO, Yury
SYVOKONENKO

(Юрий Викторович
Сивоконенко)

Az úgynevezett „Donyecki Népköztár
saság” „parlamenti” képviselője, és a
Donbasz Berkut veteránszövetségében
lát el feladatokat. Indult a 2014. nov
ember 2-i, úgynevezett „választáso
kon” az úgynevezett „Donyecki Nép
köztársaság” „elnöki” pozíciójának be
töltéséért. Ezek a „választások” sértik
az ukrán törvényeket, ezért jogellene
sek.

2014.11.29.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, és azzal hogy hiva
talosan jelöltette magát a jogellenes
„választásokon”, aktívan támogatta
azokat a cselekményeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

124.

Aleksandr Igorevich
KOFMAN, más néven
Oleksandr KOFMAN

Születési idő: 1977.8.30.
Születési hely: Makijivka
(Donecki terület)

(Александр Игоревич
Кофман)

Az úgynevezett „Donyecki Népköztár
saság” „Parlamentjének” úgynevezett
„külügyminisztere” és úgynevezett
„első alelnöke”. Indult a 2014. novem
ber 2-i, úgynevezett jogellenes „válasz
tásokon” az úgynevezett „Donyecki
Népköztársaság” „elnöki” pozíciójának
betöltéséért. Ezek a „választások” sér
tik az ukrán törvényeket, ezért jogelle
nesek.

2014.11.29.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, és azzal hogy hiva
talosan jelöltette magát a jogellenes
„választásokon”, aktívan támogatta
azokat a cselekményeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

125.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

(Равиль Закариевич
Халиков)

Születési idő: 1969.2.23.
Születési hely: Belozere
falu, Romodanovszkij
körzet, Szovjetunió

Az úgynevezett „Donyecki Népköztár
saság” „miniszterelnökének első he
lyettese” és korábbi „főügyésze”.

2014.11.29.

L 239/184
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Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, aktívan támogatta
azokat a cselekményeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

126.

Dmitry Aleksandrovich
SEMYONOV,

Születési idő: 1963.2.3.
Születési hely: Moszkva

Dmitrii Aleksandrovich
SEMENOV

Oleg BUGROV

2014.11.29.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, aktívan támogatta
azokat a cselekményeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

(Дмитрий Александрович
Семенов)

127.

Az úgynevezett „Luganszki Népköz
társaság” „miniszterelnökének pénz
ügyekért felelős első helyettese”.

Születési idő: 1969.8.29.

(Олег Бугров)

Az úgynevezett „Luganszki Népköz
társaság” korábbi „védelmi minisz
tere”.

2014.11.29.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, aktívan támogatta
azokat a cselekményeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

128.

Lesya LAPTEVA

Az úgynevezett „Luganszki Népköz
társaság” korábbi „oktatási, tudomá
nyos, kulturális és vallásügyi minisz
tere”.

(Леся Лаптева)

2014.11.29.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, aktívan támogatta
azokat a cselekményeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

129.

Yevgeniy Eduardovich
MIKHAYLOV

(más néven Yevhen
Eduardovych Mychaylov)
(Евгений Здуардович
Михайлов)

Születési idő: 1963.3.17.
Születési hely:
Arhangelszk

Az úgynevezett „Donyecki Népköztár
saság kormányának kancelláriaveze
tője”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, aktívan támogatta
azokat a cselekményeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

2014.11.29.

2015.9.15.
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132.

Vladyslav Nykolayevych
DEYNEGO más néven
Vladislav Nykolayevich

Azonosító adatok

Indokolás

Születési idő: 1964.3.12.

Az úgynevezett „Luganszki Népköz
társaság Népi Tanácsának” „elnökhe
lyettese”.

DEYNEGO

Pavel DREMOV, más
néven Batya

Születési idő:
1976.11.22.

(Павел Леонидович

Születési hely: Sztahanov

ДРËМОВ),

Pavlo Leonidovych
(Павло Леонщович
Дрьомов)

135.

Alexey MILCHAKOV, más
néven Fritz, Serbian

Születési idő: 1991.4.30.
vagy 1991.1.30.

(Алексей МИЛЬЧАКОВ)

Születési hely:
Szentpétervár

Arseny PAVLOV, más
néven Motorola
ApcéHий Сергеевич

Születési idő: 1983.2.2.
Születési hely: Uhta,
Komiföld

ПÁВЛОВ (más néven

Mikhail Sergeevich
TOLSTYKH, más néven

Givi
(Михаил Сергеевич
Толстых)

Az „Első Kozák Regiment” parancs
noka, mely a kelet-ukrajnai harcokban
részt vevő fegyveres szakadár csoport.

2015.2.16.

A „Ruszics” egység parancsnoka, mely
a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő
fegyveres szakadár csoport.

2015.2.16.

E minőségében aktívan támogatta
azokat a tevékenységeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

A „Spárta” hadtest parancsnoka, mely
a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő
fegyveres szakadár csoport.

2015.2.16.

E minőségében aktívan támogatta
azokat a tevékenységeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

Моторoла)

136.

2014.11.29.

E minőségében aktívan támogatta
azokat a tevékenységeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

DRYOMOV

134.

A jegyzékbe
vétel dátuma

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, aktívan támogatta
azokat a cselekményeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

(Владислав Николаевич
Дейнего)

133.

L 239/185

Születési idő: 1980.7.19.
Születési hely: Ilovajszk

A „Szomáli” hadtest parancsnoka,
mely a kelet-ukrajnai harcokban részt
vevő fegyveres szakadár csoport.
E minőségében aktívan támogatta
azokat a tevékenységeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

2015.2.16.

L 239/186
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137.

Eduard Aleksandrovich
BASURIN

138.

2015.9.15.

Azonosító adatok

Indokolás

Születési idő: 1966.6.27.
vagy 1966.6.21.

Az úgynevezett „Donyecki Népköztár
saság”„védelmi miniszterének” úgyne
vezett „parancsnokhelyettese”.

(Здуард Александрович
Басурин)

Születési hely: Doneck

Alexandr SHUBIN
Александр Васильевич

Születési idő: 1972.5.20.
vagy 1972.5.30.

ШУБИН

Születési hely: Luhanszk

A jegyzékbe
vétel dátuma

2015.2.16.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, aktívan támogatta
azokat a cselekményeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

A úgynevezett törvénytelen „Lu
ganszki Népköztársaság” úgynevezett
„igazságügyi minisztere”.

2015.2.16.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, aktívan támogatta
azokat a cselekményeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak az ország
további destabilizálásához.

139.

Sergey Anatolievich

Születési idő: 1973.7.2.

LITVIN

(Сергей Анатольевич
Литвин)

141.

Ekaterina FILIPPOVA
Екатерина Владимировна
ФИЛИППОВА

142.

Aleksandr TIMOFEEV
Александр ТИМОФЕЕВ

Az úgynevezett „Luganszki Népköz
társaság” úgynevezett „minisztertaná
csának elnökhelyettese”.

2015.2.16.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, aktívan támogatta
azokat a cselekményeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

Születési idő:
1988.11.20.
Születési hely:
Krasznoarmejszk

Születési idő: 1974.1.27.

Az úgynevezett „Donyecki Népköztár
saság” úgynevezett „igazságügyi mi
nisztere”.

2015.2.16.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, aktívan támogatta
azokat a cselekményeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

Az úgynevezett „Donyecki Népköztár
saság” úgynevezett „költségvetési mi
nisztere”.
Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, aktívan támogatta
azokat a cselekményeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak az ország
további destabilizálásához.

2015.2.16.

2015.9.15.
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143.

Evgeny Vladimirovich

Azonosító adatok

Születési idő: 1967.1.5.

MANUILOV

(Евгений Владимирович
Мануйлов)

144.

L 239/187

Indokolás

Az úgynevezett „Luganszki Népköz
társaság” úgynevezett „költségvetési
minisztere”.

A jegyzékbe
vétel dátuma

2015.2.16.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, aktívan támogatta
azokat a cselekményeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

Viktor YATSENKO

Születési idő: 1985.4.22.

(Виктор ЯЦЕНКО)

Születési hely: Herszon

Az úgynevezett „Donyecki Népköztár
saság” úgynevezett „kommunikációs
minisztere”.

2015.2.16.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, aktívan támogatta
azokat a cselekményeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

146.

Zaur ISMAILOV
(Заур Исмаилов
Рауфович)

147.

Anatoly Ivanovich
ANTONOV

(Анатолий Иванович
Антонов)

Születési idő: 1978.7.25.
(vagy 1975.3.23.)

Az úgynevezett „Luganszki Népköz
társaság” úgynevezett „főügyésze”.

Születési hely: Krasznij
Lucs, Vorosilovgrád
Luhanszk

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e
minőségben eljárt, aktívan támogatta
azokat a cselekményeket és politiká
kat, amelyek aláássák Ukrajna területi
integritását, szuverenitását és függet
lenségét, és hozzájárulnak Ukrajna to
vábbi destabilizálásához.

Születési idő: 1955.5.15.

A védelmi miniszter helyettese, és e
minőségében részt vesz az orosz csa
patok Ukrajnába való telepítésének tá
mogatásában.

Születési hely: Omszk

2015.2.16.

2015.2.16.

A jelenlegi orosz Védelmi Miniszté
rium struktúrájának megfelelően e
minőségében részt vesz azon orosz
kormánypolitikák alakításában és vég
rehajtásában, amelyek fenyegetik Uk
rajna területi integritását, szuverenitá
sát és függetlenségét.

148.

Arkady Viktorovich
BAKHIN

(Аркадий Викторович
Бахин)

Születési idő: 1956.5.8.
Születési hely: Kaunas,
Litvánia

A védelmi miniszter első helyettese, és
e minőségében részt vesz az orosz
csapatok Ukrajnába való telepítésének
támogatásában.
A jelenlegi orosz Védelmi Miniszté
rium struktúrájának megfelelően e
minőségében részt vesz azon orosz
kormánypolitikák alakításában és vég
rehajtásában, amelyek fenyegetik Uk
rajna területi integritását, szuverenitá
sát és függetlenségét.

2015.2.16.

L 239/188
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149.

Andrei Valeryevich
KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич
Картaпoлoв)

2015.9.15.

Azonosító adatok

Indokolás

Születési idő: 1963.11.9.

Az Oroszországi Föderáció hadseregé
nek helyettes vezérkari főnöke és a
vezérkaron belül működő fő műveleti
osztály igazgatója. E két minőségében
aktívan részt vesz az Ukrajnába telepí
tett orosz erők hadjáratának alakításá
ban és végrehajtásában.

Születési hely: NDK

A jegyzékbe
vétel dátuma

2015.2.16.

A vezérkar hivatalos tevékenységeinek
megfelelően azzal, hogy operatív el
lenőrzést gyakorol a fegyveres erők fe
lett, aktívan részt vesz azon orosz
kormánypolitikák alakításában és vég
rehajtásában, amelyek fenyegetik Uk
rajna területi integritását, szuverenitá
sát és függetlenségét.

150.

Iosif (Joseph)
Davydovich KOBZON
(Иосиф Дaвьιдoвич
Кобзон)

Születési idő: 1937.9.11.

Az Állami Duma tagja.

Születési hely: Csaszov
Jar, Ukrajna

Ellátogatott az úgynevezett „Donyecki
Népköztársaságba”, és itt a szakadárok
mellett szólalt fel. Az Oroszországi
Föderációban a „Donyecki Népköztár
saság” tiszteletbeli konzulává válasz
tott ák.

2015.2.16.

2014. március 20-án a szövetségi al
kotmánytörvény tervezete mellett sza
vazott, amelynek tárgya a Krími Köz
társaságnak az Oroszországi Föderáci
óba való integrálása, valamint az Oro
szországi Föderáción belüli új szövet
ségi elemeknek – a Krími Köztársaság
nak és a szövetségi státusú Szevaszto
pol városának – a létrehozása volt.

151.

Valery Fedorovich
RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич
Рашкин)

Születési idő: 1955.3.14.
Születési hely: Zsilino,
Kalinyingrádi terület

Az Állami Duma etnikai kérdésekkel
foglalkozó bizottságának első elnök
helyettese.
A „Krasznaja Moszkva – Vörös
Moszkva hazafias frontsegély” megala
pítója, mely nyílt demonstrációkat
szervezett a szakadárok támogatására,
ezzel támogatva azokat a politikákat,
amelyek aláássák Ukrajna területi in
tegritását, szuverenitását és független
ségét. 2014. március 20-án a szövet
ségi alkotmánytörvény tervezete mel
lett szavazott, amelynek tárgya a
Krími Köztársaságnak az Oroszországi
Föderációba való integrálása, valamint
az Oroszországi Föderáción belüli új
szövetségi elemeknek – a Krími Köz
társaságnak és a szövetségi státusú
Szevasztopol városának – a létreho
zása volt.
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Szervezet:
33.

„Prizrak” dandár
('Бригада 'Призрак')

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan
cselekményeket, amelyek aláásták Ukrajna területi integritását,
szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárultak Ukrajna további
destabilizálásához.

2015.2.16.

