
DECIZIA (PESC) 2016/1671 A CONSILIULUI 

din 15 septembrie 2016 

de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care 
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC (1) privind măsuri restrictive în raport cu 
acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. 

(2)  La 10 martie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/359 (2) de reînnoire a măsurilor pentru o perioadă 
suplimentară de șase luni. 

(3)  Având în vedere continuarea subminării sau a amenințării integrității teritoriale, a suveranității și a independenței 
Ucrainei, aplicarea Deciziei 2014/145/PESC ar trebui să fie prelungită pentru o perioadă suplimentară de șase 
luni. 

(4)  Consiliul a reexaminat desemnările individuale prevăzute în anexa la Decizia 2014/145/PESC. Respectiva anexă ar 
trebui să fie modificată. 

(5)  Prin urmare, Decizia 2014/145/PESC ar trebui să fie modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Decizia 2014/145/PESC se modifică după cum urmează:  

1. La articolul 6, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Prezenta decizie se aplică până la 15 martie 2017.”;  

2. Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 15 septembrie 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
M. LAJČÁK  
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(1) Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință 
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 16). 

(2) Decizia (PESC) 2016/359 a Consiliului din 10 martie 2016 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport 
cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 67, 12.3.2016, p. 37). 



ANEXĂ 

I.  Rubricile privind următoarele persoane și entități care figurează în anexa la Decizia 2014/145/PESC se înlocuiesc cu 
următoarele: 

LISTA PERSOANELOR  

Nume Date de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

2. Vladimir Andreevici 
KONSTANTINOV 

(Владимир Андреевич 
Константинов) 

Data nașterii: 19.11.1956 

Locul nașterii: 
Vladimirovka (alias 
Vladimirovca), regiunea 
Slobozia, RSS 
Moldovenească (în 
prezent Republica 
Moldova) sau Bogomol, 
RSS Moldovenească 

În calitate de președinte al Consiliului Suprem al 
Republicii Autonome Crimeea, Konstantinov a jucat 
un rol important în deciziile luate de „Consiliul Su
prem” privind „referendumul” împotriva integrității 
teritoriale a Ucrainei și a îndemnat alegătorii să vo
teze în favoarea independenței Crimeei în „referen
dumul” din 16 martie 2014. A fost unul dintre co
semnatarii „tratatului privind aderarea Crimeei la 
Federația Rusă” din 18 martie 2014. 

Începând cu 17 martie 2014, „președinte” al „Con
siliului de Stat” al așa-numitei „Republici Crimeea”. 

17.3.2014 

3. Rustam Ilmirovici 
TEMIRGALIEV 

(Рустам Ильмирович 
Темиргалиев) 

Data nașterii: 15.8.1976 

Locul nașterii: Ulan-Ude, 
RASS Buriată (RSFS Rusă) 

În calitate de fost ministru-adjunct al Crimeei, Te
mirgaliev a jucat un rol important în deciziile luate 
de „Consiliul Suprem” privind „referendumul” din 
16 martie 2014 împotriva integrității teritoriale 
a Ucrainei. A promovat activ integrarea Crimeei în 
cadrul Federației Ruse. 

La 11 iunie 2014, a demisionat din funcția sa de 
„prim-viceprim-ministru” al așa-numitei „Republici 
Crimeea”. 

17.3.2014 

4. Denis Valentinovici 
BEREZOVSKI 

(Денис Валентинович 
Березовский) 

Data nașterii: 15.7.1974 

Locul nașterii: Harkov, 
RSS Ucraineană 

Berezovschi a fost numit comandant al Marinei 
ucrainene la 1 martie 2014, dar apoi a depus un 
jurământ în fața forțelor armate din Crimeea, încăl
cându-și astfel jurământul față de Marina ucrai
neană. 

Ulterior, el a fost numit adjunct al comandantului 
Flotei Mării Negre a Federației Ruse. 

17.3.2014 

6. Piotr Anatoliovici ZIMA 

(Пётр Анатольевич Зима) 

Data nașterii: 29.3.1965 Zima a fost numit noul șef al Serviciului de securi
tate din Crimeea (SBU) la 3 martie 2014 de către 
„prim-ministrul” Axionov și a acceptat această nu
mire. A furnizat informații relevante, inclusiv 
o bază de date, Serviciului de informații rus (FSB). 
Acestea includeau informații privind activiștii Euro- 
Maidan și apărătorii drepturilor omului din Cri
meea. Zima a jucat un rol important în împiedica
rea autorităților ucrainene să controleze teritoriul 
Crimeei. La 11 martie 2014, a fost proclamată în
ființarea unui serviciu de securitate independent al 
Crimeei de către foști ofițeri SBU din Crimeea. 

17.3.2014 
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Nume Date de identificare Motive Data includerii 
pe listă 

9. Viktor Alexeievici 
OZEROV 

(Виктор Алексеевич 
Озеров) 

Data nașterii: 5.1.1958 

Locul nașterii: Abakan, 
Hakasia 

Președinte al Comitetului de securitate și apărare al 
Consiliului federativ al Federației Ruse. 

La 1 martie 2014, Ozerov, în numele Comitetului 
de securitate și apărare al Consiliului federativ, 
a susținut public, în cadrul Consiliului federativ, 
desfășurarea de forțe ruse în Ucraina. 

17.3.2014 

10. Vladimir Mihailovici 
GIABAROV 

(Владимир Михайлович 
Джабаров) 

Data nașterii: 29.9.1952 Prim-vicepreședinte al Comitetului pentru afaceri 
internaționale al Consiliului federativ al Federației 
Ruse. 

La 1 martie 2014, Giabarov, în numele Comitetului 
pentru afaceri internaționale al Consiliului federa
tiv, a susținut public în Consiliul federativ desfășu
rarea de forțe ruse în Ucraina. 

17.3.2014 

11. Andrei Alexandrovici 
KLIȘAS 

(Андрей Александрович 
Клишас) 

Data nașterii: 9.11.1972 

Locul nașterii: Sverdlovsk 

Președinte al Comitetului pentru drept constituțio
nal al Consiliului federativ al Federației Ruse. 

La 1 martie 2014, Klișas a susținut public, în ca
drul Consiliului federativ, desfășurarea de forțe ruse 
în Ucraina. În cadrul unor declarații publice, Klișas 
a urmărit să justifice intervenția militară rusă în 
Ucraina, afirmând că „președintele ucrainean spri
jină apelul autorităților din Crimeea către președin
tele Federației Ruse privind acordarea unei asistențe 
globale în apărarea cetățenilor Crimeei”. 

17.3.2014 

12. Nicolai Ivanovici RÎJKOV 

(Николай Иванович 
Рыжков) 

Data nașterii: 28.9.1929 

Locul nașterii: Diliivka, 
regiunea Donețk, RSS 
Ucraineană 

Membru al Comitetului pentru chestiuni federale, 
politici regionale și Nord, din cadrul Consiliului fe
derativ al Federației Ruse. 

La 1 martie 2014, Rîjkov a susținut public în ca
drul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse 
în Ucraina. 

17.3.2014 

13. Evgheni Victorovici 
BUȘMIN 

(Евгений Викторович 
Бушмин) 

Data nașterii: 4.10. 1958 

Locul nașterii: Lopatino, 
regiunea Sergachiisky, 
RSFSR 

Președinte adjunct al Consiliului federativ al Federa
ției Ruse. 

La 1 martie 2014, Bușmin a susținut public, în ca
drul Consiliului federativ, desfășurarea de forțe ruse 
în Ucraina. 

17.3.2014 

14. Alexandr Borisovici 
TOTOONOV 

(Александр Борисович 
Тотоонов) 

Data nașterii: 3.4.1957 

Locul nașterii: 
Ordjonikidze, Osetia de 
Nord 

Membru al Comitetului pentru afaceri internațio
nale al Consiliului federativ al Federației Ruse. 

La 1 martie 2014, Totoonov a susținut public, în 
cadrul Consiliului federativ, desfășurarea de forțe 
ruse în Ucraina. 

17.3.2014 
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15. Oleg Evghenievici 
PANTELEEV 

(Олег Евгеньевич 
Пантелеев) 

Data nașterii: 21.7.1952 

Locul nașterii: 
Jitnikovskoe, regiunea 
Kurgan 

Fost prim-vicepreședinte al Comitetului pentru 
chestiuni parlamentare al Consiliului federativ. 

La 1 martie 2014, Panteleev a susținut public, în 
cadrul Consiliului federativ, desfășurarea de forțe 
ruse în Ucraina. 

În prezent este prim-viceguvernator al oblastului 
Kurgan și șef al delegației guvernului oblastului 
Kurgan pe lângă Guvernul Federației Ruse. 

17.3.2014 

16. Serghei Mihailovici 
MIRONOV 

(Сергей Михайлович 
Миронов) 

Data nașterii: 14.2.1953 

Locul nașterii: Pușkin, 
regiunea Leningrad 

Membru al Consiliului Dumei de stat; lider al fac
țiunii „Rusia justă” din cadrul Dumei Federației 
Ruse. 

Inițiator al legii care permite Federației Ruse să ad
mită în componența sa, sub pretextul apărării cetă
țenilor ruși, a teritoriilor unei țări străine, în ab
sența consimțământului țării respective sau a unui 
tratat internațional. 

17.3.2014 

17. Serghei Vladimirovici 
JELEZNIAK 

(Сергей Владимирович 
Железняк) 

Data nașterii: 30.7.1970 

Locul nașterii: St. 
Petersburg (fostul 
Leningrad) 

Președinte adjunct al Dumei de stat a Federației 
Ruse. 

A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în 
Ucraina și anexarea Crimeei. A condus personal de
monstrația în favoarea utilizării forțelor armate 
ruse în Ucraina. 

17.3.2014 

18. Leonid Eduardovici 
SLUȚKI 

(Леонид Эдуардович 
Слуцкий) 

Data nașterii: 4.1.1968 

Locul nașterii: Moscova 

Președinte al Comitetului Comunității Statelor Inde
pendente (CSI) din cadrul Dumei de stat a Federației 
Ruse (membru al LDPR). 

A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în 
Ucraina și anexarea Crimeei. 

17.3.2014 

19. Alexandr Victorovici 
VITKO 

(Александр Викторович 
Витко) 

Data nașterii: 13.9.1961 

Locul nașterii: Vitebsk 
(RSS Belarusă) 

Comandant al Flotei Mării Negre, amiral. 

Responsabil de comanda forțelor ruse care au ocu
pat teritoriul suveran al Ucrainei. 

17.3.2014 

20. Anatoli Alexeevici 
SIDOROV 

(Анатолий Алексеевич 
Сидоров) 

Data nașterii: 2.7.1958 

Locul nașterii: Siva, 
regiunea Perm, URSS 

Fost comandant, Districtul militar de vest al Rusiei, 
ale cărui unități sunt desfășurate în Crimeea. A fost 
responsabil pentru o parte a prezenței militare ruse 
în Crimeea, care subminează suveranitatea Ucrainei 
și a sprijinit autoritățile din Crimeea în împiedica
rea demonstrațiilor publice împotriva măsurilor în 
direcția unui referendum și a încorporării în Rusia. 
Din noiembrie 2015, șef al Statului-Major General 
al Organizației Tratatului de Securitate Colectivă 
(CSTO). 

17.3.2014 
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21. Alexandr Victorovici 
GALKIN 

(Александр Викторович 
Галкин) 

Data nașterii: 22.3.1958 

Locul nașterii: 
Ordjonikidze, RSSA 
Osetia de Nord 

Districtul militar de sud al Rusiei, ale cărui forțe 
sunt desfășurate în Crimeea; Flota Mării Negre intră 
sub comanda lui Galkin; o mare parte a mișcărilor 
de forțe în Crimeea s-a desfășurat prin intermediul 
Districtului militar de sud. 

Comandant al Districtului militar de sud al Rusiei 
(„DMS”). Forțele DMS sunt desfășurate în Crimeea. 
Este responsabil pentru o parte a prezenței militare 
ruse în Crimeea, care subminează suveranitatea 
Ucrainei și a sprijinit autoritățile din Crimeea în 
împiedicarea demonstrațiilor publice împotriva 
măsurilor în direcția unui referendum și a încorpo
rării în Rusia. În plus, Flota Mării Negre se află sub 
controlul districtului. 

17.3.2014 

22. Dimitri Olegovici 
ROGOZIN 

(Дмитрий Олегович 
Рогозин) 

Data nașterii: 21.12.1963 

Locul nașterii: Moscova 

Viceprim-ministru al Federației Ruse. A solicitat 
public anexarea Crimeei. 

21.3.2014 

23. Serghei Iurievici 
GLAZIEV 

(Сергей Юрьевич 
Глазьев) 

Data nașterii: 1.1.1961 

Locul nașterii: Zaporoje 
(RSS Ucraineană) 

Consilier al președintelui Federației Ruse. A solicitat 
public anexarea Crimeei. 

21.3.2014 

24. Valentina Ivanova 
MATVIENKO (născută 
TIUTINA) 

[Валентина Ивановна 
Матвиенко (născută 
Тютина)] 

Data nașterii: 7.4.1949 

Locul nașterii: Șepetovca, 
regiunea Hmelnițki 
(Kameneț-Podolski) (RSS 
Ucraineană) 

Președinte al Consiliului federativ. La 1 martie 
2014, Matvienko a susținut public în cadrul Consi
liului federativ desfășurarea de forțe ruse în 
Ucraina. 

21.3.2014 

25. Serghei Evghenievici 
NARÎȘKIN 

(Сергей Евгеньевич 
Нарышкин) 

Data nașterii: 27.10.1954 

Locul nașterii: St 
Petersburg (fostul 
Leningrad) 

Președinte al Dumei de stat. A susținut public des
fășurarea de forțe ruse în Ucraina. A susținut pu
blic tratatul de reunificare Rusia-Crimeea și legea 
constituțională federală aferentă. 

21.3.2014 

27. Alexander Mihailovici 
NOSATOV 

(Александр Михайлович 
Носатов) 

Data nașterii: 27.3.1963 

Locul nașterii: Sevastopol 
(RSS Ucraineană) 

Comandant-adjunct al flotei Mării Negre, contra
amiral. 

Responsabil de comanda forțelor ruse care au ocu
pat teritoriul suveran al Ucrainei. 

21.3.2014 

28. Valeri Vladimirovici 
KULIKOV 

(Валерий Владимирович 
Куликов) 

Data nașterii: 1.9.1956 

Locul nașterii: Zaporoje 
(RSS Ucraineană) 

Comandant-adjunct al flotei Mării Negre, contra
amiral. 

Responsabil de comanda forțelor ruse care au ocu
pat teritoriul suveran al Ucrainei. 

21.3.2014 
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29. Vladislav Iurievici 
SURKOV 

(Владислав Юрьевич 
Сурков) 

Data nașterii: 21.9.1964 

Locul nașterii: Solnțevo, 
regiunea Lipețk 

Asistent al președintelui Federației Ruse. A fost 
unul dintre organizatorii procesului din Crimeea 
prin care comunitățile locale din Crimeea au fost 
mobilizate să orchestreze acțiuni de subminare 
a autorităților ucrainene din Crimeea. 

21.3.2014 

30. Mihail Grigorievici 
MALÎȘEV 

(Михаил Григорьевич 
Малышев) 

Data nașterii: 10.10.1955 

Locul nașterii: Simferopol, 
Crimeea 

Președintele Comisiei electorale din Crimeea. Res
ponsabil de gestionarea referendumului din Cri
meea. Responsabil, în cadrul sistemului rus, de va
lidarea rezultatelor referendumului. 

21.3.2014 

31. Valeri Kirillovici 
MEDVEDEV 

(Валерий Кириллович 
Медведев) 

Data nașterii: 21.8.1946 

Locul nașterii: Șmakovka, 
regiunea Primorski 

Președintele Comisiei electorale din Sevastopol. 
Responsabil de gestionarea referendumului din Cri
meea. Responsabil, în cadrul sistemului rus, de va
lidarea rezultatelor referendumului. 

21.3.2014 

32. General-locotenent Igor 
Nicolaievici 
(Mikolaiovici) 
TURCENIUK 

(Игорь Николаевич 
Турченюк) 

Data nașterii: 5.12.1959 

Locul nașterii: Oș, RSS 
Kârgâză 

Comandantul de facto al trupelor ruse desfășurate 
pe teren în Crimeea (pe care Rusia continuă să le 
numească oficial „miliții locale de autoapărare”). 
Comandant adjunct al Districtului militar de sud. 

21.3.2014 

34. Dimitri Nikolaievici 
KOZAK 

(Дмитрий Николаевич 
Козак) 

Data nașterii: 7.11.1958 

Locul nașterii: Bandurovo, 
regiunea Kirovograd, RSS 
Ucraineană 

Viceprim-ministru. Responsabil de supravegherea 
integrării Republicii Autonome Crimeea anexate în 
cadrul Federației Ruse. 

29.4.2014 

35. Oleg Evghenivici 
BELAVENȚEV 

(Олег Евгеньевич 
Белавенцев) 

Data nașterii: 15.9.1949 

Locul nașterii: Moscova 

Reprezentant plenipotențiar al președintelui Federa
ției Ruse în așa-numitul „District federal al Cri
meei”, membru nepermanent al Consiliului de Se
curitate rus. Responsabil de punerea în aplicare 
a prerogativelor constituționale ale șefului de stat 
rus pe teritoriul Republicii Autonome Crimeea 
anexate. 

29.4.2014 

37. Serghei Ivanovici 
MENIAILO 

(Сергей Иванович 
Меняйло) 

Data nașterii: 22.8.1960 

Locul nașterii: Alagir, RSS 
Autonomă Osetia de 
Nord, RSFSR 

Guvernator al orașului ucrainean anexat Sevasto
pol. 

29.4.2014 

38. Olga Fiodorovna 
KOVITIDI 

(Ольга Фёдоровна 
Ковитиди) 

Data nașterii: 7.5.1962 

Locul nașterii: Simferopol, 
RSS Ucraineană 

Membru al Consiliului Federației Ruse din partea 
Republicii Autonome Crimeea anexate. 

29.4.2014 
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40. Serghei Ivanovici 
NEVEROV 

(Сергей Иванович 
Неверов) 

Data nașterii: 21.12.1961 

Locul nașterii: Taștagol, 
URSS 

Vicepreședinte al Dumei de stat, Rusia unită. Res
ponsabil de inițierea unei legislații în vederea inte
grării Republicii Autonome Crimeea anexate în ca
drul Federației Ruse. 

29.4.2014 

42. Valeri Vasilievici 
GHERASIMOV 

(Валерий Васильевич 
Герасимов) 

Data nașterii: 8.9.1955 

Locul nașterii: Kazan 

Șeful Statului Major al forțelor armate ale Federației 
Ruse, prim-adjunct al ministrului apărării al Fede
rației Ruse, general de armată. Responsabil de des
fășurarea masivă de trupe ruse de-a lungul frontie
rei cu Ucraina și de împiedicarea dezamorsării si
tuației. 

29.4.2014 

43. Gherman PROKOPIV 

(Герман Прокопив)  

Lider activ al „Gărzii Lugansk”. A luat parte la ocu
parea clădirii biroului regional din Lugansk al Ser
viciului de securitate. Întreține legături strânse cu 
„Armata din sud-est”. 

29.4.2014 

44. Valeri Dimitrievici 
BOLOTOV 

(Валерий Дмитриевич 
Болотов) 

Data nașterii: 13.2.1970 

Locul nașterii: Stahanov, 
Lugansk 

Unul dintre liderii grupului separatist „Armata din 
sud-est” care a ocupat clădirea Serviciului de Secu
ritate din regiunea Lugansk. Ofițer în rezervă. 
Înainte de ocuparea clădirii, împreună cu alți com
plici, a deținut arme aparent furnizate ilegal din 
Rusia și de către grupuri infracționale locale. 

29.4.2014 

45. Andrei Evghenovici 
PURGHIN 

(Андрiй Eвгенович 
Пургiн), 

Andrei Evghenevici 
PURGHIN 

(Андрей Евгеньевич 
Пургин) 

Data nașterii: 26.1.1972 

Locul nașterii: Donețk 

Participant activ și organizator al acțiunilor separa
tiste, coordonator al acțiunilor „turiștilor ruși” în 
Donețk. Cofondator al unei „inițiative civice a Don
basului pentru Uniunea Eurasiatică”. Până la 4 sep
tembrie 2015, „președinte” al „Consiliului Popular 
al Republicii Populare Donețk”, în prezent „prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri”. 

29.4.2014 

49. Viaceslav Viktorovici 
VOLODIN 

(Вячеслав Викторович 
Володин) 

Data nașterii: 4.2.1964 

Locul nașterii: Alexeevka, 
regiunea Saratov. 

Prim-adjunct al șefului personalului Administrației 
Prezidențiale a Rusiei. Responsabil cu monitoriza
rea integrării politice a regiunii ucrainene anexate 
a Crimeei în Federația Rusă. 

12.5.2014 

50. Vladimir Anatolievici 
ȘAMANOV 

(Владимир Анатольевич 
Шаманов) 

Data nașterii: 15.2.1957 

Locul nașterii: Barnaul. 

Comandantul trupelor aeropurtate ruse, general- 
colonel. În această funcție de rang înalt, are respon
sabilitatea desfășurării forțelor aeriene ruse în Cri
meea. 

12.5.2014 
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51. Vladimir Nikolaievici 
PLIGHIN 

(Владимир Николаевич 
Плигин) 

Data nașterii: 19.5.1960 

Locul nașterii: Ignatovo, 
Oblastul Vologodsk, 
URSS. 

Președintele Comisiei pentru drept constituțional 
din cadrul Dumei. Responsabil cu facilitarea adop
tării legislației privind anexarea Crimeei și a Sevas
topolului la Federația Rusă. 

12.5.2014 

53. Oleg Grigorievici 
KOZIURA 

(Олег Григорьевич 
Козюра) 

Data nașterii: 19.12.1962 

Locul nașterii: Zaporijjea 

Fost șef al biroului Serviciului Federal al Migrației 
pentru Sevastopol. Responsabil cu eliberarea siste
matică și în regim de urgență de pașapoarte rusești 
pentru persoanele cu reședința în Sevastopol. 

În prezent, asistent al deputatului în Consiliul mu
nicipal al Sevastopolului Mihail Șali. 

12.5.2014 

54. Viaceslav PONOMARIOV, 

Viaceslav Volodimirovici 
PONOMARIOV 

(В'ячеслав 
Володимирович 
Пономарьов), 

Viaceslav Vladimirovici 
PONOMAREV 

(Вячеслав Владимирович 
Пономарëв) 

Data nașterii: 2.5.1965 

Locul nașterii: Sloviansk 
(oblastul Donețk) 

Fost „primar autodeclarat al poporului” al orașului 
Slaviansk (până la 10 iunie 2014). Ponomariov a fă
cut apel la Vladimir Putin să trimită trupe ruse 
pentru a proteja orașul și, ulterior, i-a solicitat fur
nizarea de arme. Oamenii lui Ponomariov au fost 
implicați în răpiri (i-au capturat pe activista Irma 
Krat și pe Simon Ostrovski, reporter pentru Vice 
News, ambii fiind ulterior eliberați, au reținut ob
servatori militari în temeiul Documentului OSCE 
de la Viena). Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor 
și politicilor separatiste. 

12.5.2014 

55. Igor Nikolaievici BEZLER 
[alias Bes (diavol)] 

(Игорь Николаевич 
Безлер) 

Data nașterii: 30.12.1965 

Locul nașterii: Simferopol, 
Crimeea 

Unul dintre liderii miliției autoproclamate a orașului 
Horlivka. A preluat controlul clădirii Biroului Ser
viciului de Securitate al Ucrainei din regiunea Do
nețk și, ulterior, a capturat sediul districtual al Mi
nisterului Afacerilor Interne din orașul Horlivka. 
Are legături cu Ihor Strielkov sub a cărui condu
cere a fost implicat în asasinarea lui Vladimir Ri
bak, deputat al poporului în Consiliul Municipal al 
orașului Horlivka, potrivit SBU. 

12.5.2014 

56. Igor Evghenievici 
KAKIGIANOV 

(Игорь Евгеньевич 
Какидзянов), 

Igor Evghenievici 
HAKIMZIANOV 

(Игорь Евгеньевич 
Хакимзянов) 

Data nașterii: 25. 7.1980 

Locul nașterii: Makiivka 
(oblastul Donețk) 

Unul dintre liderii forțelor armate ale autoprocla
matei „Republici Populare Donețk”. Obiectivul for
țelor este de „a proteja populația Republicii Popu
lare Donețk și integritatea teritorială a republicii”, 
potrivit lui Pușilin, unul dintre liderii „Republicii 
Populare Donețk”. 

12.5.2014 
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58. Roman Viktorovici 
LIAGHIN 

(Роман Викторович 
Лягин) 

Data nașterii: 30.5.1980 

Locul nașterii: Donețk, 
Ucraina 

Șeful Comisiei electorale centrale a „Republicii Po
pulare Donețk”. A organizat în mod activ referen
dumul din 11 mai 2014 privind autodeterminarea 
„Republicii Populare Donețk”. Fost „ministru al 
muncii și afacerilor sociale”. 

12.5.2014 

59. Alexandr Sergheievici 
MALIKIN, 

Alexander Sergheievici 
MALIHIN 

(Александр Сергеевич 
Малыхин) 

(Олександр Сергійович 
Малихін) 

Data nașterii: 12.1.1981 Șeful Comisiei electorale centrale a „Republicii Po
pulare Lugansk”. A organizat în mod activ referen
dumul din 11 mai 2014 privind autodeterminarea 
„Republicii Populare Lugansk”. 

12.5.2014 

60. Natalia Vladimirovna 
POKLONSKAIA 

(Наталья Владимировна 
Поклонская) 

Data nașterii: 18.3.1980 

Locul nașterii: Mihailovka, 
regiunea Voroșilovgrad, 
RSS Ucraineană sau 
Ievpatoria, RSS 
Ucraineană 

Procuror al Crimeei. Pune în aplicare în mod activ 
anexarea Crimeei de către Rusia. 

12.5.2014 

61. Igor Sergheievici 
ȘEVCENKO 

(Игорь Сергеевич 
Шевченко) 

Locul nașterii: Sevastopol, 
Crimeea 

Procuror al Sevastopolului. Pune în aplicare în 
mod activ anexarea Sevastopolului de către Rusia. 

12.5.2014 

64. Alexandr Arkadievici 
KALIUSSKI 

(Александр Аркадьевич 
Калюсский) 

Olexandr Arkadiovici 
KALIUSSKI 

(Олександр Аркадійович 
Калюський) 

Data nașterii: 9.10.1975 Fost așa-numit „viceprim-ministru de facto pentru 
afaceri sociale al Republicii Populare Donețk”. Res
ponsabil de activitățile „guvernamentale” separatiste 
ale așa-numitului „guvern al Republicii Populare 
Donețk”. 

12.7.2014 

65. Alexander HRIAKOV, 

Alexandr Vitalievici 
HRIAKOV 

(Александр Витальевич 
Хряков), 

Olexandr Vitaliovici 
HRIAKOV 

(Олександр ВiTалiйович 
Хряков) 

Data nașterii: 6.11.1958 

Locul nașterii: Donețk 

Fost așa-numit „ministru al informațiilor și al co
municării în masă al Republicii Populare Donețk”. 
În prezent, membru al așa-numitului „Consiliu Po
pular” al „Republicii Populare Donețk”. Responsabil 
de activitățile de propagandă proseparatiste ale așa- 
numitului „guvern” al „Republicii Populare Do
nețk”. 

12.7.2014 
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67. Vasil NIKITIN, 

Vasili Alexandrovici 
NIKITIN 

(Василий Александрович 
Никитин) 

Data nașterii: 25.11.1971 

Locul nașterii: Shargun 
(Uzbekistan) 

Fost așa-numit „viceprim-ministru al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Lugansk” (a fost așa- 
numitul „prim-ministru al Republicii Populare Lu
gansk” și fost purtător de cuvânt al „Armatei din 
Sud-Est”). 

Responsabil de activitățile „guvernamentale” sepa
ratiste ale așa-numitului „Guvern al Republicii Po
pulare Lugansk”. 

Responsabil de declarația Armatei din Sud-Est con
form căreia alegerile prezidențiale ucrainene din 
„Republica Populară Lugansk” nu pot avea loc din 
cauza „noului” statut al regiunii. 

Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor sau politicilor 
separatiste. 

12.7.2014 

68. Alexei Viaceslavovici 
KARIAKIN 

(Алексей Вячеславович 
Карякин) 

Data nașterii: 7.4.1980 
sau 7.4.1979 

Locul nașterii: Stahanov 
(oblastul Lugansk) 

Până la 25 martie 2016, așa-numit „președinte al 
Consiliului Suprem al Republicii Populare Lu
gansk”. În prezent, membru al așa-numitului „Con
siliu Popular” al „Republicii Populare Lugansk”. 

Răspunzător de activitățile „guvernamentale” sepa
ratiste ale „Consiliului Suprem”, responsabil pentru 
solicitarea adresată Federației Ruse de a recunoaște 
independența „Republicii Populare Lugansk”. 

Semnatar al Memorandumului de înțelegere pri
vind „Uniunea Novorossia”. 

12.7.2014 

71. Nikolai Ivanovici 
KOZIȚÎN 

(Николай Иванович 
Козицын) 

Data nașterii: 20.6.1956 
sau 6.10.1956 

Locul nașterii: Dzerjînsk, 
regiunea Donețk 

Comandant al forțelor cazace. 

Responsabil de conducerea separatiștilor din estul 
Ucrainei care luptă împotriva forțelor guvernamen
tale ucrainene. 

12.7.2014 

78. Serghei Orestovici 
BESEDA 

(Сергей Орестович 
Беседа) 

Data nașterii: 17.5.1954 Comandant al Serviciului al Cincilea al FSB, Servi
ciul Federal de Securitate al Federației Ruse. 

În calitatea sa de ofițer FSB de rang înalt (general- 
colonel), conduce un serviciu responsabil de supra
vegherea operațiilor de informații și a activității in
ternaționale. 

25.7.2014 
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82. Pavel Iurievici GUBAREV 

(Павел Юрьевич Губарев) 

Pavlo Iuriovici 
GUBARIEV 

(Павло Юрійович 
Губарєв) 

Data nașterii: 10.2.1983 

Locul nașterii: 
Sievierodonețk 

Unul dintre liderii autointitulați ai „Republicii Po
pulare Donețk”. A solicitat intervenția rusă în estul 
Ucrainei, inclusiv prin desfășurarea de forțe rusești 
de menținere a păcii. Este asociat cu Igor Strelkov/ 
Girkin, care se face răspunzător de acțiuni care 
subminează sau amenință integritatea teritorială, 
suveranitatea și independența Ucrainei. Gubarev s-a 
făcut răspunzător de recrutarea de persoane pentru 
forțele armate ale separatiștilor. 

Răspunzător pentru ocuparea clădirii guvernului 
regional din Donețk împreună cu forțele pro-ruse 
și autoproclamat „guvernatorul poporului”. 

Deși a fost arestat pentru amenințarea integrității 
teritoriale a Ucrainei și apoi eliberat, a continuat să 
joace un rol important în cadrul activităților sepa
ratiste, subminând astfel integritatea teritorială, su
veranitatea și independența Ucrainei. 

25.7.2014 

83. Ekaterina Iurievna 
GUBAREVA 

(Екатерина Юрьевна 
Губарева), 

Katerina Iuriovna 
GUBARIEVA 

(Катерина Юрiйовнa 
Губарева) 

Data nașterii: 5.7.1983 
sau 10.3.1983 

Locul nașterii: Kahovka 
(oblastul Herson) 

În calitatea sa de fost așa-numit „ministru al aface
rilor externe”, a fost responsabilă de apărarea așa- 
numitei „Republici Populare Donețk”, subminând 
astfel integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei. Asumând acest rol și acționând 
în această calitate, a sprijinit, prin urmare, acțiuni 
și politici care subminează integritatea teritorială, 
suveranitatea și independența Ucrainei. Rămâne ac
tivă în sprijinirea acțiunilor și politicilor separatiste. 

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular” al „Re
publicii Populare Donețk”. 

25.7.2014 

86. Serghei Anatoliovici 
ZDRILIUK 

(Сергей Анатольевич 
Здрилюк) 

Data nașterii: 23.6.1972 

Locul nașterii: regiunea 
Vinnița 

Colaborator de rang înalt al lui Igor Strelkov/Gir
kin, care se face răspunzător de acțiuni care submi
nează sau amenință integritatea teritorială, suvera
nitatea și independența Ucrainei. Asumând acest 
rol și acționând în această calitate, Zdriliuk a spriji
nit, prin urmare, acțiuni și politici care subminează 
integritatea teritorială, suveranitatea și indepen
dența Ucrainei. 

25.7.2014 

87. Vladimir ANTIUFEIEV 
(alias Vladimir ȘEVȚOV, 
Vladimir Iurievici 
ANTIUFEEV, Vladimir 
Gheorghievici 
ALEXANDROV, Vadim 
Gheorghievici ȘEVȚOV) 

(Владимир Антюфеев) 

Data nașterii: 19.2. 1951 

Locul nașterii: 
Novosibirsk 

Fost „ministru al securității statului” în regiunea se
paratistă Transnistria. Fost viceprim-ministru al 
„Republicii Populare Donețk”, responsabil de secu
ritate și aplicarea legii. În această calitate, a fost res
ponsabil de activitățile „guvernamentale” separatiste 
ale așa-numitului „guvern al Republicii Populare 
Donețk”. 

25.7.2014 
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89. Oxana CHIGRINA, 

Oxana Alexandrovna 
CHIGRINA 

(Оксана Александровна 
Чигрина) 

Data nașterii: posibil 
23.7.1981 

Purtător de cuvânt al așa-numitului „guvern” al 
așa-numitei „Republici Populare Lugansk” care a fă
cut declarații justificând, printre altele, doborârea 
unei aeronave militare ucrainene, luarea de ostatici 
și activitățile de luptă ale grupărilor înarmate ile
gale, care au subminat, în consecință, integritatea 
teritorială, suveranitatea și unitatea Ucrainei. 

30.7.2014 

93. Konstantin Valerievici 
MALOFEEV 

(Константин Валерьевич 
Малофеев) 

Data nașterii: 3.7.1974 

Locul nașterii: Pușcino 

Dl Malofeev are legături strânse cu separatiștii 
ucraineni din estul Ucrainei și Crimeea. Este un 
fost angajator al dlui Borodai, fost așa-numit 
„prim-ministru” al „Republicii Populare Donețk” și 
s-a întâlnit cu dl Axionov, așa-numitul „prim-mi
nistru” al așa-numitei „Republici Crimeea” în tim
pul perioadei procesului de anexare a Crimeei. Gu
vernul ucrainean a deschis o anchetă penală pri
vind presupusul sprijin material și financiar acordat 
separatiștilor. În plus, a făcut o serie de declarații 
publice de sprijinire a anexării Crimeei și a încorpo
rării Ucrainei în Rusia și, în special, a declarat în 
iunie 2014 că „nu se poate încorpora întreaga 
Ucraină în Rusia. Estul (Ucrainei), poate”. 

Prin urmare, dl Malofeiev acționează în sprijinul 
destabilizării estului Ucrainei. 

30.7.2014 

96. Alexander Vladimirovici 
ZAHARCENKO 

(Александр 
Владимирович 
Захарченко) 

Data nașterii: 26.6.1976 

Locul nașterii: Donețk 

Începând cu data de 7 august 2014, l-a înlocuit pe 
Alexander Borodai în calitatea de așa-numit „prim- 
ministru” al „Republicii Populare Donețk”. În pre
zent, așa-numit „conducător” al „Republicii Popu
lare Donețk”. Preluând și acționând în această cali
tate, Zaharcenko a sprijinit acțiuni și politici care 
subminează integritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei. 

12.9.2014 

97. Vladimir KONONOV 
(alias „Țarul”) 

(Владимир Петровнч 
Кононов) 

Data nașterii: 14.10.1974 

Locul nașterii: Gorsky 

Începând cu data de 14 august 2014, l-a înlocuit 
pe Igor Strelkov/Girkin în calitatea de așa-numit 
„ministru al apărării” al „Republicii Populare Do
nețk”. Se presupune că din aprilie 2014 este co
mandantul unei divizii a luptătorilor separatiști din 
Donețk și că a promis să ducă la îndeplinire misiu
nea strategică de a respinge agresiunea militară 
a Ucrainei. Prin urmare, Kononov a sprijinit acțiuni 
și politici care subminează integritatea teritorială, 
suveranitatea și independența Ucrainei. 

12.9.2014 

98. Miroslav Vladimirovici 
RUDENKO 

(Мирослав 
Владимирович Руденко) 

Data nașterii: 21.1.1983 

Locul nașterii: Debaltsevo 

Asociat cu „miliția populară din Donbas”. A afir
mat, printre altele, că miliția își va continua lupta 
în restul țării. Prin urmare, Rudenko a sprijinit ac
țiuni și politici care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei. Mem
bru al așa-numitului „Consiliu Popular al Republicii 
Populare Donețk”. 

12.9.2014 
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99. Ghenadi Nikolaievici 
ȚÎPKALOV, 

Ghenadi Nikolaievici 
ȚÎPKALOV 

(Геннадий Николаевич 
Цыпкалов) 

Data nașterii: 21.6.1973 

Locul nașterii: oblastul 
Rostov (Rusia) 

Fost așa-numit „ministru al apărării” al „Republicii 
Populare Lugansk”. În trecut, a fost activ în miliția 
„armata din sud-est”. Prin urmare, Țîpkalov a spriji
nit acțiuni și politici care subminează integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. 
Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor sau politicilor 
separatiste. 

12.9.2014 

101. Oleg Vladimirovici 
BEREZA 

(Олег Владимирович 
Берëза) 

Data nașterii: 1.3.1977 Fost așa-numit „ministru al afacerilor interne” al 
„Republicii Populare Donețk”. Asociat cu Vladimir 
Antiufeiev, care este răspunzător de activitățile „gu
vernamentale” separatiste ale așa-numitului „Gu
vern al Republicii Populare Donețk”. Prin urmare, 
a sprijinit acțiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și independența 
Ucrainei. 

12.9.2014 

103. Alexandr Akimovici 
KARAMAN 

(Александр Акимович 
Караман), 

Alexandru CARAMAN 

Data nașterii: 26.7.1956 
sau 26.6.1956 

Locul nașterii: Cioburciu, 
raionul Slobozia, acum 
Republica Moldova 

Fost așa-numit „viceprim-ministru pentru afaceri 
sociale” al „Republicii Populare Donețk”. Asociat cu 
Vladimir Antiufeiev, care este răspunzător de activi
tățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitu
lui „Guvern al Republicii Populare Donețk”. Prin 
urmare, a sprijinit acțiuni și politici care submi
nează integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei. Protejat al viceprim-ministrului 
Rusiei, Dmitri Rogozin. Șeful „departamentului ad
ministrativ al Consiliului de Miniștri” al „Republicii 
Populare Donețk”. 

12.9.2014 

120. Serghei Iurievici 
KOZIAKOV 

(Сергей Юрьевич 
Козьяков) 

Serghei Iurievici 
KOZIAKOV 

(Сергій Юрійович 
Козьяков) 

Data nașterii: 29.9.1982 
sau 23.9.1982 

În fosta sa calitate de așa-numit „șef al Comisiei 
electorale centrale din Lugansk”, a fost responsabil 
pentru organizarea așa-numitelor „alegeri” din 
2 noiembrie 2014 din „Republica Populară Lu
gansk”. Aceste „alegeri” au încălcat legislația Ucrai
nei și au fost, prin urmare, ilegale. În octombrie 
2015, a fost numit așa-zis „ministru al justiției” al 
„Republicii Populare Lugansk”. 

În consecință, prin asumarea acestor calități și prin 
acțiunile întreprinse în temeiul acestora, precum și 
prin organizarea „alegerilor” ilegale, a sprijinit activ 
acțiuni și politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independența Ucrainei și 
care au continuat să destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 
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121. Oleg Konstantinovici 
AKIMOV (alias Oleg 
AKIMOV) 

(Олег Константинович 
Акимов) 

Data nașterii: 15.9.1981 

Locul nașterii: Lugansk 

Deputat din partea „Uniunii economice Lugansk” 
în „Consiliul Național” al „Republicii Populare Lu
gansk”. A candidat în cadrul așa-numitelor „alegeri” 
din 2 noiembrie 2014 la postul de așa-numit „con
ducător” al „Republicii Populare Lugansk”. Aceste 
„alegeri” au încălcat legislația Ucrainei și au fost, 
prin urmare, ilegale. Din 2014, este „șeful” așa-nu
mitei „Federații a sindicatelor” și membru al așa-nu
mitului „Consiliu Popular” al „Republicii Populare 
Lugansk”. 

În consecință, prin asumarea acestei calități și prin 
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, precum și 
prin participarea formală în calitate de candidat la 
„alegerile” ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici 
care subminează integritatea teritorială, suveranita
tea și independența Ucrainei și care au continuat să 
destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 

124. Alexandr Igorevici 
KOFMAN, (alias 
Olexandr KOFMAN) 

(Александр Игоревич 
Кофман) 

Data nașterii: 30.8.1977 

Locul nașterii: Makiivka 
(oblastul Donețk) 

Fost așa-numit „ministru de externe” și așa-numit 
„prim-vicepreședinte” al „Parlamentului” al „Repu
blicii Populare Donețk”. A candidat în cadrul așa- 
numitelor „alegeri” ilegale din 2 noiembrie 2014 la 
postul de așa-zis „conducător” al „Republicii Popu
lare Donețk”. Aceste alegeri au încălcat legislația 
Ucrainei și au fost, prin urmare, ilegale. 

În consecință, prin participare și prin acțiunile în
treprinse în temeiul acestei calități, precum și prin 
participarea formală în calitate de candidat la „ale
gerile” ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care 
subminează integritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei și care au continuat să de
stabilizeze Ucraina. Rămâne activ în sprijinirea ac
țiunilor sau politicilor separatiste. 

29.11.2014 

125. Ravil Zakarievici 
HALIKOV 

(Равиль Закариевич 
Халиков) 

Data nașterii: 23.2.1969 

Locul nașterii: Satul 
Belozere, raionul 
Romodanovski, URSS 

Fost așa-numit „prim-viceprim-ministru” și fost 
„procuror general” al „Republicii Populare Donețk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin 
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit 
activ acțiuni și politici care subminează integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și 
care au continuat să destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 

127. Oleg Evghenievici 
BUGROV 

(Олег Евгеньевич Бугров) 

Data nașterii: 29.8.1969 Fost „ministru al apărării” al așa-numitei „Republici 
Populare Lugansk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin 
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit 
activ acțiuni și politici care subminează integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și 
care au continuat să destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 
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128. Lesia Mihailovna 
LAPTEVA 

(Леся Михайловна 
Лаптева) 

Data nașterii: 11.3.1976 

Locul nașterii: Giambul/ 
Jambul (Kazahstan), în 
prezent cunoscut sub 
numele de Taraz 

Fost „ministru al educației, științei, culturii și reli
giei” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin 
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit 
activ acțiuni și politici care subminează integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și 
care au continuat să destabilizeze Ucraina 

29.11.2014 

129. Ievgheni Eduardovici 
MIHAILOV (alias Ievghen 
Eduardovici MIHAILOV) 

(Евгений Эдуардович 
Михайлов) 

Data nașterii: 17.3.1963 

Locul nașterii: 
Arhanghelsk 

Fost așa-numit „ministru al Consiliului de Miniștri 
(șeful administrației pentru afaceri guvernamen
tale”) al „Republicii Populare Donețk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin 
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit 
activ acțiuni și politici care subminează integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și 
care au continuat să destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 

130. Igor Vladimirovici 
KOSTENOK (alias Igor 
Vladimirovici 
KOSTENOK) 

(Игорь Владимирович 
Костенок) 

Anul nașterii 1961 Fost așa-numit „ministru al justiției” al „Republicii 
Populare Donețk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin 
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit 
activ acțiuni și politici care subminează integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și 
care au continuat să destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 

131. Ievgheni Viaceslavovici 
ORLOV (alias Ievghen 
Viaceslavovici ORLOV) 

(Евгений Вячеславович 
Орлов) 

Data nașterii: 10.5.1980 Membru al „Consiliului Național” al așa-numitei 
„Republici Populare Donețk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin 
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit 
activ acțiuni și politici care subminează integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și 
care au continuat să destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 

134. Alexei Iurievici 
MILHAKOV (alias Fritz, 
Serbian) 

(Алексей Юрьевич 
Мильчаков) 

Data nașterii: 30.4. 1991 

Locul nașterii: Sankt 
Petersburg 

Comandant al unității „Rusich”, grupare armată se
paratistă implicată în luptele din estul Ucrainei. 

În această calitate, a sprijinit activ acțiuni și politici 
care subminează integritatea teritorială, suveranita
tea și independența Ucrainei și care au continuat să 
destabilizeze Ucraina. 

16.2.2015 

137. Eduard Alexandrovici 
BASURIN 

(Эдуард Александрович 
Басурин) 

Data nașterii: 27.6.1966 

Locul nașterii: Donețk 

Așa-numit „comandant adjunct” al ministerului 
apărării al așa-numitei „Republici Populare Do
nețk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin 
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit 
activ acțiuni și politici care subminează integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și 
care au continuat să destabilizeze Ucraina. 

16.2.2015 
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140. Serghei Iurievici 
IGNATOV (alias 
KUZOVLEV) 

(Сергей Юрьевич 
Игнатов) 

Data nașterii: 7.1.1967 Așa-numit comandant-șef al miliției populare a „Re
publicii Populare Lugansk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin 
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit 
activ acțiuni și politici care subminează integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și 
care au continuat să destabilizeze țara. 

16.2.2015 

142. Alexandr Iurievici 
TIMOFEEV 

(Александр Юрьевич 
Тимофеев) 

Data nașterii: 27.1.1974 Așa-numit „ministru al bugetului” al „Republicii Po
pulare Lugansk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin 
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit 
activ acțiuni și politici care subminează integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și 
care au continuat să destabilizeze țara. 

16.2.2015 

144. Viktor Viaceslavovici 
IAȚENCO 

(Виктор Вячеславович 
Яценко) 

Data nașterii: 22.4.1985 

Locul nașterii: Herson 

Așa-numit „ministru al comunicațiilor” al așa-nu
mitei „Republici Populare Donețk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin 
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit 
activ acțiuni și politici care subminează integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și 
care au continuat să destabilizeze Ucraina. 

16.2.2015 

145. Olga Igoreva BESEDINA 

(Ольга Игорева 
Беседина) 

Data nașterii: 10.12.1976 

Locul nașterii: Lugansk 

Fost așa-numit „ministru al dezvoltării economice 
și al comerțului” al așa-numitei „Republici Populare 
Lugansk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin 
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit 
activ acțiuni și politici care subminează integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și 
care au continuat să destabilizeze Ucraina. 

16.2.2015 

146. Zaur Raufovici 
ISMAILOV 

(Заур Рауфович 
Исмаилов) 

Data nașterii: 25.7.1978 
(sau 23.3.1975) 

Locul nașterii: Krasnîi 
Luci, Voroșilovgrad, 
regiunea Lugansk 

Așa-numit „procuror general” al așa-numitei „Repu
blici Populare Lugansk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin 
acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit 
activ acțiuni și politici care subminează integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și 
care au continuat să destabilizeze Ucraina. 

16.2.2015   
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6. Uniunea Internațională 
a Asociațiilor Publice 
„Marea Armată 
a Donului” 

Международный Союз 
Общественных 
Объединений 

„Всевеликое Войско 
Донское” 

Site oficial: 

http://xn– 
80aaaajfjszd7a3b0e.xn– 
p1ai/ 

Număr de telefon: 

+7-8-908-178-65-57 

Mijloace de comunicare 
sociale: 

Garda Națională Cazacă 

http://vk.com/kazak_nac_ 
guard 

Adresă: 346465 Rusia, 
Regiunea Rostov. October 
(C) District. St 
Zaplavskaya. 
Str Shosseynaya 1 

„Marea Armată a Donului” a înființat „Garda Națio
nală Cazacă”, răspunzătoare pentru lupta împotriva 
forțelor guvernamentale ucrainene din estul Ucrai
nei, subminând astfel integritatea teritorială, suve
ranitatea și independența Ucrainei și amenințând 
stabilitatea sau securitatea Ucrainei. 

Asociat cu dl Nikolai KOZIȚÎN, care este comandan
tul forțelor cazace și se face răspunzător pentru or
dinele date separatiștilor din estul Ucrainei în lupta 
împotriva forțelor guvernamentale ucrainene. 

25.7.2014 

11. „Batalionul Vostok” 

„Батальон Восток” 

Mijloace de comunicare 
sociale: 

http://vk.com/patriotic_ 
forces_of_donbas 

Grupare armată separatistă ilegală, considerată a fi 
una dintre cele mai importante din estul Ucrainei. 
Răspunzătoare de lupta împotriva forțelor guverna
mentale ucrainene în estul Ucrainei, amenințând 
astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei. 

A participat activ la operațiunile militare care au 
dus la ocuparea aeroportului din Donețk. 

Presupusă a face parte din așa-numitul „Întâiul 
corp de armată” al „Republicii Populare Donețk”. 

25.7.2014 

19. Întreprinderea unitară 
de stat a Republicii 
Crimeea „Institutul 
național de vinificație 
«Magarach»” 

(cunoscută anterior 
drept „întreprinderea de 
stat Magarach 
a institutului național de 
vinificație” 

Государственное 
предприятие Агрофирма 
‚Магарач‘ Национального 
института винограда и 
вина ‚Магарач‘ 

Gosudarstvenoye 
predpriyatiye 
‚Agrofirma Magarach‘ 
nacionalnogo instituta 
vinograda i vina 
‚Magarach‘)  

Dreptul de proprietate asupra entității a fost trans
ferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 9 apri
lie 2014, „Prezidiul Parlamentului Crimeei” a adop
tat decizia nr. 1991-6/14„privind modificările la 
Rezoluția nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Re
publicii Crimeea din 26 martie 2014” „privind na
ționalizarea întreprinderilor, a instituțiilor și a orga
nizațiilor de tip complex agroindustrial, situate pe 
teritoriul Republicii Crimeea”, declarând preluarea 
activelor aparținând întreprinderii de stat „Gosu
darstvenoye predpriyatiye”„Agrofirma Magarach” 
nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach” 
în numele „Republicii Crimeea”. Astfel, întreprinde
rea este confiscată efectiv de către „autoritățile” din 
Crimeea. Reînregistrată la 15 ianuarie 2015 ca în
treprindere unitară de stat a Republicii Crimeea cu 
numele „Institutul național de vinificație «Maga
rach»” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИСС
ЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА 
«МАГАРАЧ»”). Fondator: Ministerul Agriculturii din 
Republica Crimeea (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).  

25.7.2014 
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Ca urmare a unei decizii a așa-numitului „Cabinet 
de Miniștri” al Republicii Crimeea, statutul societă
ții a fost schimbat, în ianuarie 2016, din întreprin
derea de stat „Agrofirma Magarach” în întreprinde
rea unitară de stat a „Republicii Crimeea” „Compa
nia Agrară Magarach”.  

29. Garda Națională Cazacă 

Казачья Национальная 
Гвардия  

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod 
activ acțiuni care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și care 
continuă să destabilizeze Ucraina. 

Condusă de Nikolay KOZIȚÎN și, prin urmare, aso
ciată cu persoana înscrisă pe listă Nikolay KOZIȚÎN. 

Presupusă a face parte din așa-numitul „Al doilea 
corp de armată” al „Republicii Populare Lugansk”. 

16.2.2015 

30. Batalionul Sparta 

Батальон „Спарта”  

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod 
activ acțiuni care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și care 
continuă să destabilizeze Ucraina. 

Condusă de Arsenie PAVLOV și, prin urmare, aso
ciată cu persoana înscrisă pe listă Arsenie PAVLOV. 

Presupusă a face parte din așa-numitul „Întâiul 
corp de armată” al „Republicii Populare Donețk”. 

16.2.2015 

31. Batalionul Somali 

Батальон „Сомали”  

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod 
activ acțiuni care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și care 
continuă să destabilizeze Ucraina. 

Condusă de Mihail TOLSȚÎH, alias Givi, și, prin ur
mare, asociată cu persoana înscrisă pe listă Mihail 
TOLSȚÎH, alias Givi. 

Presupusă a face parte din așa-numitul „Întâiul 
corp de armată” al „Republicii Populare Donețk”. 

16.2.2015 

32. Batalionul Zarea 

Батальон „Заря”  

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod 
activ acțiuni care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și care 
continuă să destabilizeze Ucraina. 

Presupusă a face parte din așa-numitul „Al doilea 
corp de armată” al „Republicii Populare Lugansk”. 

16.2.2015 

33. Brigada Prizrak 

Бригада „Призрак”  

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod 
activ acțiuni care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și care 
continuă să destabilizeze Ucraina. 

Presupusă a face parte din așa-numitul „Al doilea 
corp de armată” al „Republicii Populare Lugansk”. 

16.2.2015 
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34. Batalionul Oplot 

Батальон „Оплот” 

Mijloace de comunicare 
sociale: 

http://vk.com/oplot_info 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod 
activ acțiuni care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și care 
continuă să destabilizeze Ucraina. 

Presupusă a face parte din așa-numitul „Întâiul 
corp de armată” al „Republicii Populare Donețk”. 

16.2.2015 

35. Batalionul Kalmius 

Батальон „Кальмиус”  

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod 
activ acțiuni care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și care 
continuă să destabilizeze Ucraina. 

Presupusă a face parte din așa-numitul „Întâiul 
corp de armată” al „Republicii Populare Donețk”. 

16.2.2015 

36. Batalionul Morții 

Батальон „Смерть”  

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod 
activ acțiuni care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența Ucrainei și care 
continuă să destabilizeze Ucraina. 

Presupusă a face parte din așa-numitul „Al doilea 
corp de armată” al „Republicii Populare Lugansk”. 

16.2.2015   
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