
REGULAMENTE 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/437 AL CONSILIULUI 

din 13 martie 2017 

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 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 funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri 
restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența 
Ucrainei (1), în special articolul 14 alineatele (1) și (3), 

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

întrucât: 

(1)  La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 269/2014. 

(2)  Consiliul a reexaminat desemnările individuale prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014. 
Respectiva anexă ar trebui să fie modificată și rubricile referitoare la două persoane ar trebui să fie eliminate. 

(3)  Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 13 martie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
L. GRECH  

14.3.2017 L 67/34 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    

(1) JO L 78, 17.3.2014, p. 6. 



ANEXĂ 

I.  Rubricile referitoare la următoarele persoane se elimină de pe lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. 269/2014: 

PERSOANE 

„99. Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV 

135. Arseny Sergeevich PAVLOV”   

II.  Rubricile referitoare la persoanele și entitățile enumerate mai jos, prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. 269/2014, se înlocuiesc cu următoarele rubrici: 

PERSOANE  

Nume Date de identificare Motive Data inclu
derii pe listă 

„2. Vladimir 
Andreevich 
KONSTANTINOV 

(Владимир 
Андреевич 
КОНСТАНТИНОВ) 

Volodymyr 
Andriyovych 
KONSTANTINOV 

(Володимир 
Андрійович 
КОНСТАНТIНОВ) 

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 Consiliu
lui Suprem al Republicii Autonome 
Crimeea, Konstantinov a jucat un 
rol important în deciziile luate de 
„Consiliul Suprem” privind „referen
dumul” împotriva integrității terito
riale a Ucrainei și a îndemnat alegă
torii să voteze în favoarea indepen
denței Crimeei în „referendumul” 
din 16 martie 2014. A fost unul 
dintre cosemnatarii „tratatului pri
vind aderarea Crimeei la Federația 
Rusă” din 18 martie 2014. 

Începând cu 17 martie 2014, „pre
ședinte” al „Consiliului de Stat” al 
așa-numitei „Republici Crimeea”. 

17.3.2014 

3. Rustam Ilmirovich 
TEMIRGALIEV 

(Рустам 
Ильмирович 
ТЕМИРГАЛИЕВ) 

Rustam Ilmyrovych 
TEMIRHALIIEV 

(Рустам Iльмирович 
ТЕМIРГАЛIЄВ) 

Data nașterii: 15.8.1976 

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

În calitate de fost viceprim-ministru 
al Crimeei, Temirgaliev a jucat un 
rol important în deciziile luate de 
„Consiliul Suprem” privind „referen
dumul” din 16 martie 2014 împo
triva 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-minis
tru” al așa-numitei „Republici Cri
meea”. 

17.3.2014 

4. Denis 
Valentinovich 
BEREZOVSKIY 

(Денис 
Валентинович 
БЕРЕЗОВСКИЙ) 

Denys 
Valentynovych 
BEREZOVSKYY 

(Денис 
Валентинович 
БЕРЕЗОВСЬКИЙ) 

Data nașterii: 15.7.1974 

Locul nașterii: Harkov, RSS 
Ucraineană 

Berezovskiy a fost numit comandant 
al Marinei ucrainene la 1 martie 
2014, dar apoi a depus un jurământ 
în fața forțelor armate din Crimeea, 
încălcându-și astfel jurământul față 
de Marina ucraineană. 

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

17.3.2014 
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Nume Date de identificare Motive Data inclu
derii pe listă 

5. Aleksei 
Mikhailovich 
CHALIY 

(Алексей 
Михайлович 
Чалый) 

Oleksiy 
Mykhaylovych 
CHALYY 

(Олексій 
Михайлович 
ЧАЛИЙ) 

Data nașterii: 13.6.1961 

Locul nașterii: Moscova sau 
Sevastopol 

Chaliy a devenit „primar al poporu
lui al Sevastopolului” prin aclamație 
populară la 23 februarie 2014 și 
a acceptat acest „vot”. A desfășurat 
o campanie activă pentru ca Sevas
topol să devină o entitate separată 
a Federației Ruse în urma unui refe
rendum din 16 martie 2014. A fost 
unul dintre cosemnatarii „tratatului 
privind aderarea Crimeei la Federa
ția Rusă” din 18 martie 2014. 
A fost „guvernator” interimar al Se
vastopolului în perioada 1-14 apri
lie 2014 și este un fost președinte 
„ales” al Adunării Legislative a orașu
lui Sevastopol. Membru al adunării 
legislative a orașului Sevastopol. 

17.3.2014 

6. Pyotr 
Anatoliyovych 
ZIMA 

(Пётр Анатольевич 
ЗИМА) 

Petro 
Anatoliyovych 
ZYMA 

(Петро 
Анатолійович 
ЗИМА) 

Data nașterii: 18.1.1970 

Locul nașterii: Artemivsk 
(Артемовск) (2016 redenumit 
Bahmut/Бахмут), oblastul 
Donețk, Ucraina 

Zima a fost numit noul șef al Servi
ciului de securitate din Crimeea 
(SBU) la 3 martie 2014 de către 
„prim-ministrul” Aksyonov și a ac
ceptat această numire. A furnizat in
formații relevante, inclusiv o bază 
de date, Serviciului de informații rus 
(FSB). Acestea includeau informații 
privind activiștii Euro-Maidan și 
apărătorii drepturilor omului din 
Crimeea. Zima a jucat un rol impor
tant în împiedicarea autorităților 
ucrainene să controleze teritoriul 
Crimeei. La 11 martie 2014, a fost 
proclamată înființarea unui serviciu 
de securitate independent al Crimeei 
de către foști ofițeri SBU din Cri
meea. 

17.3.2014 

8. Sergey Pavlovych 
TSEKOV 

(Сергей Павлович 
ЦЕКОВ) 

Serhiy Pavlovych 
TSEKOV 

(Сергій Павлович 
ЦЕКОВ) 

Data nașterii: 28.9.1953 sau 
28.8.1953 

Locul nașterii: Simferopol 

În calitate de vicepreședinte al Ver
hovna Rada a Crimeei, Tsekov a ini
țiat, împreună cu Sergey Aksyonov, 
demiterea ilegală a guvernului Repu
blicii Autonome Crimeea (RAC). L-a 
atras în această activitate pe Vladi
mir Konstantinov, amenințându-l cu 
demiterea. Tsekov a recunoscut pu
blic că membri ai parlamentului din 
Crimeea au fost cei care au inițiat 
invitarea soldaților ruși în vederea 
ocupării Verhovna Rada din Cri
meea. A fost unul dintre primii li
deri din Crimeea care au solicitat 
public anexarea Crimeei la Rusia. 

Membru al Consiliului federativ al 
Federației Ruse din partea așa-numi
tei „Republici Crimeea”. 

17.3.2014 
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17. Sergei 
Vladimirovich 
ZHELEZNYAK 

(Сергей 
Владимирович 
ЖЕЛЕЗНЯК) 

Data nașterii: 30.7.1970 

Locul nașterii: Sankt 
Petersburg (fostul Leningrad) 

Fost vicepreședinte 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 for
țelor armate ruse în Ucraina. 

În prezent, vicepreședinte al Comi
siei pentru afaceri externe a Dumei 
de Stat a Federației Ruse. 

17.3.2014 

18. Leonid 
Eduardovich 
SLUTSKI 

(Леонид 
Эдуардович 
СЛУЦКИЙ) 

Data nașterii: 4.1.1968 

Locul nașterii: Moscova 

Fost președinte al Comisiei pentru 
Comunitatea Statelor Independente 
(CSI) din cadrul Dumei de stat a Fe
derației Ruse (membru al LDPR). 

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

În prezent, președinte al Comisiei 
pentru afaceri externe a Dumei de 
Stat a Federației Ruse. 

17.3.2014 

21. Aleksandr 
Viktorovich 
GALKIN 

(Александр 
Викторович 
ГАЛКИН) 

Data nașterii: 22.3.1958 

Locul nașterii: Ordjonikidze, 
RSSA Osetia de Nord 

Fost comandant al districtului mili
tar de sud al Rusiei („DMS”), ale că
rui forțe sunt desfășurate în Cri
meea; Flota Mării Negre intră sub 
comanda lui Galkin; o mare parte 
a mișcărilor de forțe în Crimeea s-a 
desfășurat prin intermediul DMS. 

Forțele DMS sunt desfășurate în Cri
meea. Este responsabil pentru 
o parte a prezenței militare ruse în 
Crimeea care subminează suverani
tatea Ucrainei și a sprijinit autorită
țile din Crimeea în împiedicarea de
monstrațiilor publice împotriva mă
surilor în direcția unui referendum 
și a încorporării în Rusia. În plus, 
Flota Mării Negre se află sub con
trolul districtului. 

În prezent este angajat în cadrul 
aparatului central al Ministerului 
Apărării din Rusia. 

17.3.2014 
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25. Sergei Evgenevich 
NARYSHKIN 

(Сергей Евгеньевич 
НАРЫШКИН) 

Data nașterii: 27.10.1954 

Locul nașterii: Sankt 
Petersburg (fostul Leningrad) 

Fost președinte al Dumei de Stat. 
A susținut public desfășurarea de 
forțe ruse în Ucraina. A susținut pu
blic tratatul de reunificare Rusia-Cri
meea și legea constituțională fede
rală aferentă. 

În prezent, din octombrie 2016, 
este director al Serviciului de Infor
mații Externe al Federației Ruse. 
Membru permanent al Consiliului 
de Securitate al Federației Ruse. 

21.3.2014 

27. Alexander 
Mihailovich 
NOSATOV 

(Александр 
Михайлович 
НОСАТОВ) 

Data nașterii: 27.3.1963 

Locul nașterii: Sevastopol (RSS 
Ucraineană) 

Fost comandant-adjunct al flotei 
Mării Negre, contraamiral. 

Responsabil de comanda forțelor 
ruse care au ocupat teritoriul suve
ran al Ucrainei. 

În prezent viceamiral, comandant 
interimar al flotei baltice rusești. 

21.3.2014 

30. Mikhail 
Grigorievich 
MALYSHEV 

(Михаил 
Григорьевич 
МАЛЫШЕВ) 

Mykhaylo 
Hryhorovych 
MALYSHEV 

(Михайло 
Григорович 
МАЛИШЕВ) 

Data nașterii: 10.10.1955 

Locul nașterii: Simferopol, 
Crimeea 

Președintele Comisiei electorale din 
Crimeea. Responsabil de gestionarea 
referendumului din Crimeea. Res
ponsabil, în cadrul sistemului rus, 
de validarea rezultatelor referendu
mului. 

21.3.2014 

31. Valery Kirillovich 
MEDVEDEV 

(Валерий 
Кириллович 
МЕДВЕДЕВ) 

Valeriy Kyrylovych 
MEDVEDIEV 

(Валерій Кирилович 
МЕДВЕДЄВ) 

Data nașterii: 21.8.1946 

Locul nașterii: Șmakovka, 
regiunea Primorski 

Președintele Comisiei electorale din 
Sevastopol. Responsabil de gestiona
rea referendumului din Crimeea. 
Responsabil, în cadrul sistemului 
rus, de validarea rezultatelor refe
rendumului. 

21.3.2014 

33. Elena Borisovna 
MIZULINA (născută 
DMITRIYEVA) 

[Елена Борисовна 
МИЗУЛИНА 
(născută 
ДМИТРИЕВА)] 

Data nașterii: 9.12.1954 

Locul nașterii: Bui, regiunea 
Kostroma 

Fost deputat în Duma de Stat. Iniția
toare și cosusținătoare a propuneri
lor legislative recente din Rusia care 
ar fi permis regiunilor altor țări să 
se unească cu Rusia fără acordul 
prealabil al autorităților lor centrale. 

Începând din septembrie 2015, 
membră a Consiliului federativ din 
regiunea Omsk. 

21.3.2014 
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35. Oleg Yevgenyvich 
BELAVENTSEV 

(Олег Евгеньевич 
БЕЛАВЕНЦЕВ) 

Data nașterii: 15.9.1949 

Locul nașterii: Moscova 

Fost reprezentant plenipotențiar al 
președintelui Federației Ruse în așa- 
numitul „District federal al Crimeei”, 
membru nepermanent al Consiliului 
de Securitate rus. Responsabil de 
punerea în aplicare a prerogativelor 
constituționale ale șefului de stat 
rus pe teritoriul Republicii Auto
nome Crimeea anexate. 

În prezent, reprezentant plenipoten
țiar al președintelui Federației Ruse 
în districtul federal al Caucazului de 
Nord. 

29.4.2014 

37. Sergei Ivanovich 
MENYAILO 

(Сергей Иванович 
МЕНЯЙЛО) 

Data nașterii: 22.8.1960 

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

Fost guvernator al orașului ucrai
nean anexat Sevastopol. 

În prezent, reprezentant plenipoten
țiar al președintelui Federației Ruse 
în districtul federal al Siberiei. Mem
bru al Consiliului de Securitate al 
Federației Ruse. 

29.4.2014 

43. German PROKOPIV 

(Герман ПРОКОПИВ) 

Herman PROKOPIV 

(Герман ПРОКОПIВ) 

(alias Li Van Chol, 
Ли Ван Чоль) 

Data nașterii: 6.7.1993 

Locul nașterii: Praga, Republica 
Cehă 

Membru activ al „Gărzii Lugansk”. 
A luat parte la ocuparea clădirii bi
roului regional din Lugansk al Servi
ciului de securitate. 

Este în continuare un combatant ac
tiv al „Republicii Populare Lugansk” 
(LNR). 

29.4.2014 

44. Valeriy Dmitrievich 
BOLOTOV 

(Валерий 
Дмитриевич 
БОЛОТОВ) 

Valeriy 
Dmytrovych 
BOLOTOV 

(Валерій Дмитрович 
БОЛОТОВ) 

Data nașterii: 13.2.1970 

Locul nașterii: Stahanov, 
Lugansk 

Unul dintre liderii grupului separa
tist „Armata din sud-est” care a ocu
pat clădirea Serviciului de Securitate 
din regiunea Lugansk. Ofițer în re
zervă. Înainte de ocuparea clădirii, 
împreună cu alți complici, a deținut 
arme aparent furnizate ilegal din 
Rusia și de către grupuri infracțio
nale locale. 

29.4.2014 

45. Andriy 
Yevhenovych 
PURHIN 

(Андрiй Євгенович 
ПУРГIН), 

Andrei Evgenevich 
PURGIN 

(Андрей Евгеньевич 
ПУРГИН) 

Data nașterii: 26.1.1972 

Locul nașterii: Donețk 

Participant activ și organizator al ac
țiunilor separatiste, coordonator al 
acțiunilor „turiștilor ruși” în Donețk. 
Cofondator al unei „inițiative civice 
a Donbasului pentru Uniunea Eura
siatică”. Până la 4 septembrie 2015, 
„președinte” al „Consiliului Popular 
al Republicii Populare Donețk”, în 
prezent „prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri”. 

29.4.2014 
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47. Sergey 
Gennadevich 
TSYPLAKOV 

(Сергей 
Геннадьевич 
ЦЫПЛАКОВ) 

Serhiy 
Hennadiyovych 
TSYPLAKOV 

(Сергій 
Геннадійович 
ЦИПЛАКОВ) 

Data nașterii: 1.5.1983 

Locul nașterii: Khartsyzsk 
(Harțîzk), oblastul Donețk 

Unul dintre liderii miliției populare 
din Donbas, organizație radicală din 
punct de vedere ideologic. A luat 
parte în mod activ la ocuparea unui 
număr de clădiri publice în regiunea 
Donețk. 

29.4.2014 

48. Igor Vsevolodovich 
GIRKIN 

(Игорь 
Всеволодович 
ГИРКИН) 

(alias Igor 
STRELKOV Ihor 
STRIELKOV) 

Data nașterii: 17.12.1970 

Locul nașterii: Moscova 

Identificat ca membru al personalu
lui Direcției principale de informații 
a Statului-Major General al forțelor 
armate ale Federației Ruse (GRU). 
A fost implicat în incidentele de la 
Sloviansk. Șef al mișcării publice 
„Novorossia”. Fost „ministru al edu
cației” al așa-numitei „Republici Po
pulare Donețk”. 

A organizat, la 4 noiembrie 2016, 
un marș rusesc la Moscova pentru 
naționaliștii ruși care sprijină sepa
ratiștii din estul Ucrainei. 

Este în continuare activ în sprijini
rea activității separatiste în estul 
Ucrainei. Unul dintre organizatorii 
„marșului rusesc” din noiembrie 
2016. 

29.4.2014 

49. Vyacheslav 
Viktorovich 
VOLODIN 

(Вячеслав 
Викторович 
ВОЛОДИН) 

Data nașterii: 4.2.1964 

Locul nașterii: Alexeevka, 
regiunea Saratov 

Fost prim-adjunct al șefului perso
nalului Administrației Prezidențiale 
a Rusiei. Responsabil cu monitoriza
rea integrării politice a regiunii 
ucrainene anexate a Crimeei în Fe
derația Rusă. 

În prezent, de la 5 octombrie 2016, 
este președinte al Dumei de Stat 
a Federației Ruse. 

12.5.2014 

50. Vladimir 
Anatolievich 
SHAMANOV 

(Владимир 
Анатольевич 
ШАМАНОВ) 

Data nașterii: 15.2.1957 

Locul nașterii: Barnaul 

Fost comandant al trupelor aeropur
tate ruse, general-colonel. În această 
funcție de rang înalt, are responsabi
litatea desfășurării forțelor aeriene 
ruse în Crimeea. 

În prezent, președinte al Comisiei 
pentru apărare a Dumei de Stat a Fe
derației Ruse. 

12.5.2014 

51. Vladimir 
Nikolaevich PLIGIN 

(Владимир 
Николаевич 
ПЛИГИН) 

Data nașterii: 19.5.1960 

Locul nașterii: Ignatovo, 
Oblastul Vologodsk, URSS 

Fost membru al Dumei de Stat și 
fost președinte al Comisiei pentru 
drept constituțional din cadrul Du
mei. Responsabil cu facilitarea 
adoptării legislației privind anexarea 
Crimeei și a Sevastopolului la Fede
rația Rusă. 

12.5.2014 
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52. Petr Grigorievich 
JAROSH 

(Петр Григорьевич 
ЯРОШ) 

Petro Hryhorovych 
YAROSH (IAROSH) 

(Петро Григорович 
ЯРОШ) 

Data nașterii: 30.1.1971 

Locul nașterii: Satul 
Skvortsovo, regiunea 
Simferopol, Crimeea 

Fost șef al biroului Serviciului Fede
ral al Migrației pentru Crimeea. Res
ponsabil cu eliberarea sistematică și 
în regim de urgență de pașapoarte 
rusești pentru resortisanții din Cri
meea. 

12.5.2014 

53. Oleg Grigorievich 
KOZYURA 

(Олег Григорьевич 
КОЗЮРА) 

Oleh Hryhorovych 
KOZYURA 

(Олег Григорович 
КОЗЮРА) 

Data nașterii: 19.12.1962 

Locul nașterii: Zaporijjea 

Fost șef al biroului Serviciului Fede
ral al Migrației pentru Sevastopol. 
Responsabil cu eliberarea sistema
tică și în regim de urgență de pașa
poarte rusești pentru persoanele cu 
reședința în Sevastopol. 

În prezent, asistent al deputatului în 
Consiliul municipal al Sevastopolu
lui Mikhail Chaly. 

12.5.2014 

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

(Игорь Николаевич 
БЕЗЛЕР) 

Ihor Mykolayovych 
BEZLER 

(Iгор Миколайович 
БЕЗЛЕР) 

Data nașterii: 30.12.1965 

Locul nașterii: Simferopol, 
Crimeea 

Unul dintre liderii miliției autopro
clamate a orașului Horlivka. A pre
luat controlul clădirii Biroului Servi
ciului de Securitate al Ucrainei din 
regiunea Donețk și, ulterior, a captu
rat sediul districtual al Ministerului 
Afacerilor Interne din orașul Hor
livka. Are legături cu Igor Strelkov/ 
Girkin sub a cărui conducere a fost 
implicat în asasinarea lui Volodymyr 
Rybak, deputat al poporului în Con
siliul Municipal al orașului Horlivka. 

12.5.2014 

56. Igor Evgenevich 
KAKIDZYANOV 

(Игорь Евгеньевич 
КАКИДЗЯНОВ), 

Igor Evegenevich 
KHAKIMZYANOV 

(Игорь Евгеньевич 
ХАКИМЗЯНОВ) 

Ihor Yevhenovych 
KHAKIMZIANOV 
(KAKIDZIANOV) 

([Iгор Євгенович 
ХАКIМЗЯНОВ 
(КАКIДЗЯНОВ)] 

Data nașterii: 25.7.1980 

Locul nașterii: Makiivka 
(oblastul Donețk) 

Unul dintre liderii forțelor armate 
ale autoproclamatei „Republici Po
pulare Donețk”. Obiectivul forțelor 
este de „a proteja populația Republi
cii Populare Donețk și integritatea 
teritorială a republicii”, potrivit lui 
Pushylin, unul dintre liderii „Repu
blicii Populare Donețk”. 

12.5.2014 
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57. Oleg TSARIOV, 
Oleh 
Anatoliyovych 
TSAROV 

(Олег Анатолійович 
ЦАРЬОВ), 

Oleg Anatolevich 
TSARYOV 

(Олег Анатольевич 
ЦАPËВ) 

Data nașterii: 2.6.1970 

Locul nașterii: Dnepropetrovsk 

Fost membru al Rada, în această ca
litate a solicitat public crearea așa- 
numitei „Republici Federale Novo
rossia”, formată din regiunile din 
sud-estul Ucrainei. Rămâne activ în 
sprijinirea acțiunilor sau politicilor 
separatiste. Fost „președinte” al așa- 
numitului „parlament al Uniunii re
publicilor populare” („Parlamentul 
Republicii Novorossia”). 

Rămâne activ în sprijinirea acțiuni
lor sau politicilor separatiste. 

12.5.2014 

58. Roman Viktorovich 
LYAGIN 

(Роман Викторович 
ЛЯГИН) 

Roman 
Viktorovych 
LIAHIN 

(Роман Вікторович 
ЛЯГIН) 

Data nașterii: 30.5.1980 

Locul nașterii: Donețk, Ucraina 

Fost șef al Comisiei electorale cen
trale a „Republicii Populare Donețk”. 
A organizat în mod activ referendu
mul din 11 mai 2014 privind auto
determinarea „Republicii Populare 
Donețk”. Fost „ministru al muncii și 
afacerilor sociale”. 

12.5.2014 

59. Aleksandr 
Sergeevich 
MALYKHIN, 

Alexander 
Sergeevich 
MALYHIN 

(Александр 
Сергеевич 
МАЛЫХИН) 

Oleksandr 
Serhiyovych 
(Sergiyovych) 
MALYKHIN 

(Олександр 
Сергiйович 
МАЛИХIН) 

Data nașterii: 12.1.1981 Fost șef al Comisiei electorale cen
trale a „Republicii Populare Lu
gansk”. A organizat în mod activ re
ferendumul din 11 mai 2014 pri
vind autodeterminarea „Republicii 
Populare Lugansk”. 

12.5.2014 

60. Natalia 
Vladimirovna 
POKLONSKAYA 

(Наталья 
Владимировна 
ПОКЛОНСКАЯ) 

Data nașterii: 18.3.1980 

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

Membră a Dumei de Stat aleasă din 
Republica Autonomă Crimeea, ilegal 
anexată. 

Fost procuror al așa-numitei „Repu
blici Crimeea”. A participat în mod 
activ la anexarea Crimeei de către 
Rusia. 

În prezent, prim-vicepreședintă a Co
misiei pentru securitate și combate
rea corupției din cadrul Dumei de 
Stat a Federației Ruse. 

12.5.2014 
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62. Aleksandr Yurevich 
BORODAI 

(Александр 
Юрьевич БОРОДАЙ) 

Data nașterii: 25.7.1972 

Locul nașterii: Moscova 

Fost așa-numit „prim-ministru al 
Republicii Populare Donețk”, în 
această calitate responsabil de activi
tățile „guvernamentale” separatiste 
ale așa-numitului „guvern al Repu
blicii Populare Donețk” (de exemplu, 
la 8 iulie 2014 a afirmat că „forțele 
noastre militare desfășoară o opera
ție specială împotriva” fasciștilor 
„ucraineni”), semnatar al Memoran
dumului de înțelegere privind 
„Uniunea Novorossia”. Rămâne activ 
în sprijinirea acțiunilor sau politici
lor separatiste; conduce „uniunea 
voluntarilor din Donbas”. 

Implicat în mod activ în recrutarea 
și instruirea „voluntarilor” trimiși în 
luptă în Donbas. 

12.7.2014 

63. Alexander 
KHODAKOVSKY, 

Oleksandr 
Serhiyovych 
KHODAKOVSKYY 
(KHODAKOVSKYI) 

(Олександр 
Сергiйович 
ХОДАКОВСЬКИЙ), 

Aleksandr 
Sergeevich 
KHODAKOVSKII 

(Александр 
Сергеевич 
ХОДАКОВСКИЙ) 

Data nașterii: 18.12.1972 

Locul nașterii: Donețk 

Fost așa-numit „ministru al securită
ții al Republicii Populare Donețk”, 
în această calitate responsabil de ac
tivitățile de securitate separatiste ale 
așa-numitului „guvern al Republicii 
Populare Donețk”. Rămâne activ în 
sprijinirea acțiunilor sau politicilor 
separatiste. 

12.7.2014 

65. Alexander 
KHRYAKOV, 

Aleksandr 
Vitalievich 
KHRYAKOV 

(Александр 
Витальевич 
ХРЯКОВ), 

Oleksandr 
Vitaliyovych 
KHRYAKOV 

(Олександр 
ВiTалiйович 
ХРЯКОВ) 

Data nașterii: 6.11.1958 

Locul nașterii: Donețk 

Fost așa-numit „ministru al informa
țiilor și al comunicării în masă al 
Republicii Populare Donețk”. În pre
zent, membru al așa-numitului 
„Consiliu Popular” al „Republicii Po
pulare Donețk”. Responsabil de acti
vitățile de propagandă prosepara
tiste ale așa-numitului „guvern” al 
„Republicii Populare Donețk”. 

Continuă să sprijine în mod activ 
acțiunile separatiste în estul Ucrai
nei. 

12.7.2014 
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66. Marat Faatovich 
BASHIROV 

(Марат Фаатович 
БАШИРОВ) 

Data nașterii: 20.1.1964 

Locul nașterii: Ijevsk, Federația 
Rusă 

Fost așa-numit „prim-ministru al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Lugansk”, confirmat la 8 
iulie 2014. 

Responsabil de activitățile „guverna
mentale” separatiste ale așa-numitu
lui „Guvern al Republicii Populare 
Lugansk”. 

Continuă activitățile de finanțare 
a structurilor separatiste ale LNR. 

12.7.2014 

67. Vasyl 
Oleksandrovych 
NIKITIN 

(Василь 
Олександрович 
Нікітін), 

Vasilii 
Aleksandrovich 
NIKITIN 

(Василий 
Александрович 
НИКИТИН) 

Data nașterii: 25.11.1971 

Locul nașterii: Shargun 
(Uzbekistan) 

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

Responsabil de activitățile „guverna
mentale” separatiste ale așa-numitu
lui „Guvern al Republicii Populare 
Lugansk”. 

Responsabil de declarația Armatei 
din Sud-Est conform căreia alegerile 
prezidențiale ucrainene din „Repu
blica Populară Lugansk” nu pot avea 
loc din cauza „noului” statut al re
giunii. 

Rămâne activ în sprijinirea acțiuni
lor sau politicilor separatiste. 

12.7.2014 

68. Aleksey 
Vyacheslavovich 
KARYAKIN 

(Алексей 
Вячеславович 
КАРЯКИН) 

Oleksiy 
Vyacheslavovych 
KARYAKIN (Олексій 
В'ячеславович 
КАРЯКIН) 

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 Lugansk”. Fost 
membru al așa-numitului „Consiliu 
Popular” al „Republicii Populare Lu
gansk”. 

Răspunzător de activitățile „guver
namentale” separatiste ale „Consiliu
lui Suprem”, responsabil pentru so
licitarea adresată Federației Ruse de 
a recunoaște independența „Republi
cii Populare Lugansk”. 

Semnatar al Memorandumului de 
înțelegere privind „Uniunea Novo
rossia”. 

12.7.2014 

70. Igor PLOTNITSKY, 

Igor Venediktovich 
PLOTNITSKII 

(Игорь 
Венедиктович 
ПЛОТНИЦКИЙ) 

Ihor (Igor) 
Venedyktovych 
PLOTNYTSKYY 

(Iгор Венедиктович 
ПЛОТНИЦЬКИЙ) 

Data nașterii: 24.6.1964 sau 
25.6.1964 sau 26.6.1964 

Locul nașterii: Lugansk (posibil 
în Chelmenți, oblastul 
Cernăuți) 

Fost așa-numit „ministru al apărării” 
și, în prezent, așa-numit „șef” al „Re
publicii Populare Lugansk”. 

Responsabil de activitățile „guverna
mentale” separatiste ale așa-numitu
lui „Guvern al Republicii Populare 
Lugansk”. 

12.7.2014 
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73. Mikhail Efimovich 
FRADKOV 

(Михаил Ефимович 
ФРАДКОВ) 

Data nașterii: 1.9.1950 

Locul nașterii: Kurumoch, 
regiunea Kuibyshev 

Fost membru permanent al Consi
liului de Securitate al Federației 
Ruse; Fost director al Serviciului de 
Informații Externe al Federației 
Ruse. În calitatea sa de membru al 
Consiliului de Securitate, care oferă 
consiliere și coordonează aspectele 
privind securitatea națională, a fost 
implicat în modelarea politicii gu
vernului Rusiei amenințând integri
tatea teritorială, suveranitatea și in
dependența Ucrainei. 

25.7.2014 

77. Boris 
Vyacheslavovich 
GRYZLOV 

(Борис 
Вячеславович 
ГРЫЗЛОВ) 

Data nașterii 15.12.1950 

Locul nașterii: Vladivostok 

Fost membru permanent al Consi
liului de Securitate al Federației 
Ruse. În calitatea sa de membru al 
Consiliului de Securitate, care oferă 
consiliere și coordonează aspectele 
privind securitatea națională, a fost 
implicat în modelarea politicii gu
vernului Rusiei amenințând integri
tatea teritorială, suveranitatea și in
dependența Ucrainei. 

25.7.2014 

79. Mikhail 
Vladimirovich 
DEGTYAREV 

(Михаил 
Владимирович 
ДЕГТЯРËВ) 

Data nașterii 10.7.1981 

Locul nașterii: Kuibyshev 
(Samara) 

Membru al Dumei de Stat. 

În calitatea sa de membru al Dumei, 
acesta a anunțat inaugurarea „amba
sadei de facto” la Moscova a așa-nu
mitei „Republici Populare Donețk”, 
nerecunoscută. Contribuie la submi
narea sau amenințarea integrității te
ritoriale, a suveranității și a indepen
denței Ucrainei. 

În prezent este președinte al Comi
siei pentru educație fizică, sport și 
tineret din cadrul Dumei de Stat 
ruse. 

25.7.2014 
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82. Pavel Yurievich 
GUBAREV 

(Павел Юрьевич 
ГУБАРЕВ) 

Pavlo Yuriyovich 
GUBARIEV 
(HUBARIEV) 

(Павло Юрiйович 
ГУБАРЄВ) 

Data nașterii: 10.2.1983 (sau 
10.3.1983) 

Locul nașterii: Sievierodonețk 

Unul dintre liderii autointitulați ai 
„Republicii Populare Donețk”. A soli
citat intervenția rusă în estul Ucrai
nei, inclusiv prin desfășurarea de 
forțe rusești de menținere a păcii. 
A fost asociat cu Igor Strelkov/Gir
kin, care se face răspunzător de ac
țiuni 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 clădi
rii guvernului regional din Donețk 
împreună cu forțele pro-ruse și au
toproclamat „guvernatorul poporu
lui”. 

Deși a fost arestat pentru amenința
rea integrității teritoriale a Ucrainei 
și apoi eliberat, a continuat să joace 
un rol important în cadrul activități
lor separatiste, subminând astfel in
tegritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei. 

25.7.2014 

83. Ekaterina Yurievna 
GUBAREVA 

(Екатерина 
Юрьевна 
ГУБАРЕВА), 

Kateryna Yuriyivna 
GUBARIEVA 
(HUBARIEVA) 

(Катерина Юріївна 
ГУБАРЄВА) 

Data nașterii: 5.7.1983 sau 
10.3.1983 

Locul nașterii: Kahovka 
(oblastul Herson) 

În calitatea sa de fost așa-numit „mi
nistru al afacerilor externe”, a fost 
responsabilă de apărarea așa-numi
tei „Republici Populare Donețk”, 
subminând astfel integritatea terito
rială, suveranitatea și independența 
Ucrainei. Asumând acest rol și ac
ționând în această calitate, a sprijinit, 
prin urmare, acțiuni și politici care 
subminează integritatea teritorială, 
suveranitatea și independența Ucrai
nei. Rămâne activă în sprijinirea ac
țiunilor și politicilor separatiste. 

Membră a așa-numitului „Consiliu 
Popular” al „Republicii Populare Do
nețk”. 

25.7.2014 
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84. Fyodor Dmitrievich 
BEREZIN 

(Фëдор 
Дмитриевич 
БЕРЕЗИН), 

Fedir Dmytrovych 
BEREZIN 

(Федiр Дмитрович 
БЕРЕЗIН) 

Data nașterii: 7.2.1960 

Locul nașterii: Donețk 

Fost așa-numit „ministru adjunct al 
apărării” al așa-numitei „Republici 
Populare Donețk”. Este asociat cu 
Igor Strelkov/Girkin, care se face 
răspunzător de acțiuni care submi
nează sau amenință integritatea teri
torială, suveranitatea și indepen
dența Ucrainei. Asumând acest rol 
și acționând în această calitate, Bere
zin a sprijinit, prin urmare, acțiuni 
și politici care subminează integrita
tea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei. Rămâne activ în 
sprijinirea acțiunilor și politicilor se
paratiste. 

25.7.2014 

85. Valery 
Vladimirovich 
KAUROV 

(Валерий 
Владимирович 
КАУРОВ) 

Valeriy 
Volodymyrovych 
KAUROV 

(Валерій 
Володимирович 
КАУРОВ) 

Data nașterii: 2.4.1956 

Locul nașterii: Odessa 

Autointitulat „președinte” al așa-nu
mitei „Republici Novorossia”, care 
a solicitat Rusiei să desfășoare trupe 
în Ucraina. Asumând acest rol și ac
ționând în această calitate, a sprijinit, 
prin urmare, acțiuni și politici care 
subminează integritatea teritorială, 
suveranitatea și independența Ucrai
nei. 

Rămâne activ în sprijinirea acțiuni
lor și politicilor separatiste. 

25.7.2014 

86. Serhii 
Anatoliyovych 
ZDRILIUK 

(Сергей 
Анатольевич 
ЗДРИЛЮК) 

(Сергій 
Анатолійович 
ЗДРИЛЮК) 

Data nașterii: 23.6.1972 (sau 
23.7.1972) 

Locul nașterii: regiunea Vinnița 

Colaborator de rang înalt al lui Igor 
Strelkov/Girkin, care se face răspun
zător de acțiuni care subminează 
sau amenință integritatea teritorială, 
suveranitatea și independența Ucrai
nei. Asumând acest rol și acționând 
în această calitate, Zdriliuk a spriji
nit, prin urmare, acțiuni și politici 
care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența 
Ucrainei. 

Rămâne activ în sprijinirea acțiuni
lor și politicilor separatiste. 

25.7.2014 
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89. Oksana 
TCHIGRINA, 

Oksana 
Aleksandrovna 
CHIGRINA 
(CHYHRYNA) 

(Оксана 
Александровна 
ЧИГРИНА) 

Data nașterii: posibil 
23.7.1981 

Purtător de cuvânt al așa-numitului 
„guvern” al așa-numitei „Republici 
Populare Lugansk” care a făcut de
clarații justificând, printre altele, do
borârea unei aeronave militare 
ucrainene, luarea de ostatici și acti
vitățile de luptă ale grupărilor înar
mate ilegale, care au subminat, în 
consecință, integritatea teritorială, 
suveranitatea și unitatea Ucrainei. 

Rămâne o angajată activă a Serviciu
lui de presă al LNR. 

30.7.2014 

90. Boris Alekseevich 
LITVINOV 

(Борис Алексеевич 
ЛИТВИНОВ) 

Borys 
Oleksiyovych 
LYTVYNOV 

(Борис Олексійович 
ЛИТВИНОВ) 

Data nașterii: 13.1.1954 

Locul nașterii: Djerjinsk 
(oblastul Donețk) 

Fost membru al așa-numitului „Con
siliu Popular” și fost președinte al 
așa-numitului „Consiliu Suprem” al 
așa-numitei „Republici Populare Do
nețk”, care a fost inițiatorul politici
lor și organizării „referendumului” 
ilegal care a condus la proclamarea 
așa-numitei „Republici Populare Do
nețk”, ceea ce a reprezentat o încăl
care a integrității teritoriale, a suve
ranității și a unității Ucrainei. 

Rămâne activ în sprijinirea acțiuni
lor și politicilor separatiste. 

30.7.2014 

91. Sergey Vadimovich 
ABISOV 

(Сергей Вадимович 
АБИСОВ) 

Sergiy (Serhiy) 
Vadymovych 
ABISOV 

(Сергій Вадимович 
АБIСОВ) 

Data nașterii: 27.11.1967 

Locul nașterii: Simferopol, 
Crimeea 

Acceptând numirea sa în calitate de 
așa-numit „ministru de interne al 
Republicii Crimeea” de către Preșe
dintele Rusiei (Decretul nr. 301) la 
5 mai 2014 și, prin acțiunile sale în 
calitate de așa numit „ministru de 
interne”, a subminat integritatea te
ritorială, suveranitatea și unitatea 
Ucrainei. 

30.7.2014 

96. Alexander 
Vladimirovich 
ZAKHARCHENKO 

(Александр 
Владимирович 
ЗАХАРЧЕНКО) 

Oleksandr 
Volodymyrovych 
ZAKHARCHENKO 

(Олександр 
Володимирович 
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-minis
tru” al „Republicii Populare Donețk”. 
În prezent, așa-numit „conducător” 
al „Republicii Populare Donețk”. 
Preluând și acționând în această ca
litate, Zakharchenko a sprijinit ac
țiuni și politici care subminează in
tegritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei. 

12.9.2014 
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97. Vladimir Petrovich 
KONONOV (alias 
‘Țarul’) 

(Владимир 
Петровнч 
КОНОНОВ) 

Volodymyr 
Petrovych 
KONONOV 

(Володимир 
Петрович 
КОНОНОВ) 

Data nașterii: 14.10.1974 

Locul nașterii: Gorsky 

Începând cu data de 14 august, 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 comandantul unei divizii 
a luptătorilor separatiști din Donețk 
și că a promis să ducă la îndeplinire 
misiunea strategică de a respinge 
agresiunea militară a Ucrainei. Prin 
urmare, Kononov a sprijinit acțiuni 
și politici care subminează integrita
tea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei. 

12.9.2014 

98. Miroslav 
Vladimirovich 
RUDENKO 

(Мирослав 
Владимирович 
РУДЕНКО) 

Myroslav 
Volodymyrovych 
RUDENKO 

(Мирослав 
Володимирович 
РУДЕНКО) 

Data nașterii: 21.1.1983 

Locul nașterii: Debaltsevo 

Asociat cu „miliția populară din 
Donbas”. A afirmat, printre altele, 
că miliția își va continua lupta în 
restul țării. Prin urmare, Rudenko 
a sprijinit acțiuni și politici care sub
minează integritatea teritorială, su
veranitatea și independența Ucrai
nei. Membru al așa-numitului „Con
siliu Popular al Republicii Populare 
Donețk”. 

12.9.2014 

100. Andrey Yurevich 
PINCHUK 

(Андрей Юрьевич 
ПИНЧУК) 

Andriy Yuriyovych 
PINCHUK 

(Андрій Юрійович 
ПIНЧУК) 

Posibilă dată a nașterii: 
27.12.1977 

Fost „ministru al securității de stat” 
al așa-numitei „Republici Populare 
Donețk”. Asociat cu Vladimir An
tyufeyev, care este răspunzător de 
activitățile „guvernamentale” separa
tiste ale așa-numitului „guvern al 
Republicii Populare Donețk”. Prin 
urmare, a sprijinit acțiuni și politici 
care subminează integritatea terito
rială, suveranitatea și independența 
Ucrainei. Rămâne activ în sprijinirea 
acțiunilor sau politicilor separatiste. 
Conduce „uniunea voluntarilor din 
Donbas”. 

12.9.2014 
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103. Aleksandr 
Akimovich 
KARAMAN 

(Александр 
Акимович 
КАРАМАН), 

Alexandru 
CARAMAN 

Data nașterii: 26.7.1956 

Locul nașterii: Cioburciu, 
raionul Slobozia, acum 
Republica Moldova 

Fost așa-numit „viceprim-ministru 
pentru afaceri sociale” al „Republicii 
Populare Donețk”. Asociat cu Vladi
mir Antyufeyev, care a fost răspun
zător de activitățile „guvernamen
tale” separatiste ale așa-numitului 
„Guvern al Republicii Populare Do
nețk”. Prin urmare, a sprijinit ac
țiuni și politici care subminează in
tegritatea teritorială, suveranitatea și 
independența Ucrainei. Protejat al 
viceprim-ministrului Rusiei, Dmitri 
Rogozin. Șeful „departamentului ad
ministrativ al Consiliului de Miniș
tri” al „Republicii Populare Donețk”. 

12.9.2014 

105. Mikhail 
Sergeyevich 
SHEREMET 

(Михаил Сергеевич 
ШЕРЕМЕТ) 

Mykhaylo 
Serhiyovych 
SHEREMET 

(Михайло 
Сергійович 
ШЕРЕМЕТ) 

Data nașterii: 23.5.1971 

Locul nașterii: Dzhankoy 

Membru al Dumei de Stat ales din 
Republica Autonomă Crimeea, ilegal 
anexată. 

Așa-numit anterior „prim-viceprim- 
ministru” al Crimeei. Sheremet a ju
cat un rol-cheie în organizarea și 
implementarea referendumului din 
Crimeea din 16 martie privind uni
rea cu Rusia. Se presupune că, la 
data referendumului, Sheremet era 
comandantul „forțelor de autoapă
rare” promoscovite din Crimeea. 
Prin urmare, a sprijinit acțiuni și po
litici care subminează integritatea 
teritorială, suveranitatea și indepen
dența Ucrainei. 

Ales la 18 septembrie 2016 ca de
putat în cadrul Dumei din partea 
peninsulei Crimeea, ilegal anexată. 

12.9.2014 

110. Leonid Ivanovich 
KALASHNIKOV 

(Леонид Иванович 
КАЛАШНИКОВ) 

Data nașterii: 6.8.1960 

Locul nașterii: Stepnoy Dvorets 

Fost prim-vicepreședinte al Comisiei 
pentru afaceri externe a Dumei de 
Stat. La 20 martie 2014 a votat în 
favoarea proiectului de lege consti
tuțională federală „privind accepta
rea în Federația Rusă a Republicii 
Crimeea și formarea în cadrul Fede
rației Ruse de noi entități federale: 
republica Crimeea și orașul cu statut 
federal Sevastopol”. 

În prezent este președinte al Comi
siei Dumei de Stat a Rusiei pentru 
chestiuni legate de CSI, integrarea 
eurasiatică și legături cu compatrio
ții. 

12.9.2014 
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111. Vladimir 
Stepanovich 
NIKITIN 

(Владимир 
Степанович 
НИКИТИН) 

Data nașterii: 5.4.1948 

Locul nașterii: Opochka 

Fost membru al Dumei de Stat și 
fost prim-vicepreședinte al Comisiei 
Dumei de Stat a Rusiei pentru ches
tiuni legate de CSI, integrarea eura
siatică și legături cu compatrioții. La 
20 martie 2014 a votat în favoarea 
proiectului de lege constituțională 
federală „privind acceptarea în Fede
rația Rusă a Republicii Crimeea și 
formarea în cadrul Federației Ruse 
de noi entități federale: republica 
Crimeea și orașul cu statut federal 
Sevastopol”. 

12.9.2014 

112. Oleg Vladimirovich 
LEBEDEV 

(Олег 
Владимирович 
ЛЕБЕДЕВ) 

Data nașterii: 21.3.1964 

Locul nașterii: Rudny, regiunea 
Kostanai, Republica Sovietică 
Socialistă Kazahă 

Fost membru al Dumei de Stat și 
fost prim-vicepreședinte al Comisiei 
Dumei de Stat a Rusiei pentru ches
tiuni legate de CSI, integrarea eura
siatică și legături cu compatrioții. La 
20 martie 2014 a votat în favoarea 
proiectului de lege constituțională 
federală „privind acceptarea în Fede
rația Rusă a Republicii Crimeea și 
formarea în cadrul Federației Ruse 
de noi entități federale: republica 
Crimeea și orașul cu statut federal 
Sevastopol”. 

12.9.2014 

115. Nikolai 
Vladimirovich 
LEVICHEV 

(Николай 
Владимирович 
ЛЕВИЧЕВ) 

Data nașterii: 28.5.1953 

Locul nașterii: Pushkin 

Fost membru al Dumei de Stat. Fost 
prim-vicepreședinte al Dumei de 
Stat. La 20 martie 2014 a votat în 
favoarea proiectului de lege consti
tuțională federală „privind accepta
rea în Federația Rusă a Republicii 
Crimeea și formarea în cadrul Fede
rației Ruse de noi entități federale: 
republica Crimeea și orașul cu statut 
federal Sevastopol”. 

În prezent, membru al Comisiei 
electorale centrale. 

12.9.2014 
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119. Alexander 
Mikhailovich 
BABAKOV 

(Aлександр 
Михайлович 
БАБАКОВ) 

Data nașterii: 8.2.1963 

Locul nașterii: Chișinău 

Fost membru al Dumei de Stat. Fost 
deputat în Duma de Stat, președin
tele Comisiei Dumei de Stat pentru 
dispozițiile legislative privind dez
voltarea complexului militaro-indus
trial al Federației Ruse. Este un 
membru proeminent al „Rusiei 
Unite” și un om de afaceri cu inves
tiții considerabile în Ucraina și Cri
meea. 

La 20 martie 2014 a votat în favoa
rea proiectului de lege constituțio
nală federală „privind acceptarea în 
Federația Rusă a Republicii Crimeea 
și formarea în cadrul Federației 
Ruse de noi entități federale: repu
blica Crimeea și orașul cu statut fe
deral Sevastopol”. 

În prezent, membru al Consiliului 
federativ al Federației Ruse. 

12.9.2014 

120. Sergey Yurievich 
KOZYAKOV 

(Сергей Юрьевич 
КОЗЬЯКОВ) 

Serhiy Yuriyovych 
KOZYAKOV 

(Сергiй Юрiйович 
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 „Repu
blica Populară Lugansk”. Aceste „ale
geri” au încălcat legislația Ucrainei și 
au fost, prin urmare, ilegale. În oc
tombrie 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 terito
rială, suveranitatea și independența 
Ucrainei și care au continuat să de
stabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 
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121. Oleg 
Konstantinovich 
AKIMOV (alias Oleh 
AKIMOV) 

(Олег 
Константинович 
АКИМОВ) 

Oleh 
Kostiantynovych 
AKIMOV 

(Олег 
Костянтинович 
АКIМОВ) 

Data nașterii: 15.9.1981 

Locul nașterii: Lugansk 

Deputat din partea „Uniunii econo
mice Lugansk” în „Consiliul Națio
nal” al „Republicii Populare Lu
gansk”. A candidat în cadrul așa-nu
mitelor „alegeri” din 2 noiembrie 
2014 la postul de așa-numit „con
ducător” al „Republicii Populare Lu
gansk”. Aceste „alegeri” au încălcat 
legislația Ucrainei și au fost, prin ur
mare, ilegale. Din 2014, este „șeful” 
așa-numitei „Federații a sindicatelor” 
și membru al așa-numitului „Consi
liu 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 spriji
nit activ acțiuni și politici care sub
minează integritatea teritorială, su
veranitatea și independența Ucrainei 
și continuă să destabilizeze Ucraina. 

Sprijină activ acțiuni și politici care 
subminează integritatea teritorială, 
suveranitatea și independența Ucrai
nei. 

29.11.2014 

122. Larisa Leonidovna 
AIRAPETYAN alias 
Larysa 
AYRAPETYAN, 
Larisa AIRAPETYAN 
sau Larysa 
AIRAPETYAN 

(Лариса 
Леонидовна 
АЙРАПЕТЯН) 

(Лариса Леонідівна 
АЙРАПЕТЯН) 

Data nașterii: 21.2.1970 Fost așa-numit „Ministru al sănătă
ții” al așa-numitei „Republici Popu
lare Lugansk”. A candidat în cadrul 
așa-numitelor „alegeri” din 2 noiem
brie 2014 la postul de „șef” al așa- 
numitei „Republici Populare Lu
gansk”. 

Respctivele „alegeri” încalcă legisla
ția Ucrainei și sunt, prin urmare, ile
gale. 

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 spriji
nit activ acțiuni și politici care sub
minează integritatea teritorială, su
veranitatea și independența Ucrainei 
și continuă să destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 
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123. Yuriy Viktorovich 
SIVOKONENKO alias 
Yuriy 
SIVOKONENKO, 
Yury 
SIVOKONENKO, 
Yury 
SYVOKONENKO 

(Юрий Викторович 
СИВОКОНЕНКО) 

Data nașterii: 7.8.1957 

Locul nașterii: Orașul Stalino 
(în prezent Donețk) 

Membru al „Parlamentului” așa-nu
mitei „Republici Populare Donețk” și 
președinte al asociației publice 
„Uniunea veteranilor din Donbass 
Berkut” și membru al mișcării pu
blice „Libertate pentru Donbass”. 
A candidat în cadrul așa-numitelor 
„alegeri” din 2 noiembrie 2014 la 
postul de „conducător” al așa-numi
tei „Republici Populare Donețk”. 
Aceste alegeri au încălcat legislația 
Ucrainei și au fost, prin urmare, ile
gale. 

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 spriji
nit activ acțiuni și politici care sub
minează integritatea teritorială, su
veranitatea și independența Ucrainei 
și continuă să destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 

124. Aleksandr 
Igorevich KOFMAN 
(alias Oleksandr 
KOFMAN) 

(Александр 
Игоревич КОФМАН) 

(Олександр 
Iгорович 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 „Republicii Po
pulare Donețk”. A candidat în ca
drul așa-numitelor „alegeri” ilegale 
din 2 noiembrie 2014 la postul de 
așa-zis „conducător” al „Republicii 
Populare Donețk”. Aceste alegeri au 
încălcat legislația Ucrainei și au fost, 
prin urmare, ilegale. 

În consecință, prin participare și 
prin acțiunile întreprinse în temeiul 
acestei calități, precum și prin parti
ciparea formală în calitate de candi
dat la „alegerile” ilegale, a sprijinit 
activ acțiuni și politici care submi
nează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independența Ucrainei și 
care au continuat să destabilizeze 
Ucraina. Rămâne activ în sprijinirea 
acțiunilor sau politicilor separatiste. 

29.11.2014 
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125. Ravil Zakarievich 
KHALIKOV 

(Равиль Закариевич 
ХАЛИКОВ) 

Ravil Zakariyovych 
KHALIKOV 

(Равіль Закарійович 
ХАЛIКОВ) 

Data nașterii: 23.2.1969 

Locul nașterii: Satul Belozere, 
raionul Romodanovski, URSS 

Fost așa-numit „prim-viceprim-mi
nistru” 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 

126. Dmitry 
Aleksandrovich 
SEMYONOV 

Dmitrii 
Aleksandrovich 
SEMENOV 

(Дмитрий 
Александрович 
СЕМЕНОВ) 

Data nașterii: 3.2.1963 

Locul nașterii: Moscova 

Fost „viceprim-ministru însărcinat 
cu finanțele” al așa-numitei „Repu
blici Populare Lugansk”. 

Prin asumarea acestei calități și prin 
acțiunile întreprinse în temeiul aces
teia, a sprijinit activ acțiuni și poli
tici care subminează integritatea te
ritorială, suveranitatea și indepen
dența Ucrainei și care au continuat 
să destabilizeze Ucraina. 

Rămâne activ în finanțarea structu
rilor separatiste ale LNR. 

29.11.2014 

127. Oleg Evgenevich 
BUGROV 

(Олег Евгеньевич 
БУГРОВ) 

Oleh Yevhenovych 
BUHROV 

(Олег Євгенович 
БУГРОВ) 

Data nașterii: 29.8.1969 Fost „ministru al apărării” al așa-nu
mitei „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 

128. Lesya Mikhaylovna 
LAPTEVA 

(Леся Михайловна 
ЛАПТЕВА) 

Lesya Mykhaylivna 
LAPTIEVA 

(Леся Михайлівна 
ЛАПТЄВА) 

Data nașterii: 11.3.1976 

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

Fost „ministru al educației, științei, 
culturii și religiei” 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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129. Yevgeniy 
Eduardovich 
MIKHAYLOV (alias 
Yevhen 
Eduardovych 
MYCHAYLOV) 

(Евгений 
Эдуардович 
МИХАЙЛОВ) 

(Євген Едуардович 
МИХАЙЛОВ) 

Data nașterii: 17.3.1963 

Locul nașterii: Arhanghelsk 

Fost așa-numit „ministru al Consi
liului de Miniștri (șeful administra
ției pentru afaceri guvernamentale”) 
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. Ihor 
Vladymyrovych 
KOSTENOK (alias 
Igor Vladimirovich 
KOSTENOK) 

(Игорь 
Владимирович 
КОСТЕНОК) 

Data nașterii: 15.3.1961 

Locul nașterii:Vodyanske, 
raionul Dobropillia, oblastul 
Donețk 

Водянское, Добропольский 
район Донецкой области 

Fost așa-numit „ministru al educa
ției” al „Republicii 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. 

În prezent este consilier personal al 
prim-ministrului RPD. 

29.11.2014 

131. Yevgeniy 
Vyacheslavovich 
ORLOV (alias 
Yevhen 
Vyacheslavovych 
ORLOV) 

(Евгений 
Вячеславович 
ОРЛОВ) 

Data nașterii: 10.5.1980 sau 
21.10.1983 

Locul nașterii: Snezhnoye, 
oblastul Donețk 

г. Снежное, Донецкой области 

Membru al „Consiliului Național” 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. 

29.11.2014 

132. Vladyslav 
Mykolayovych 
DEYNEGO alias 
Vladislav 
Nikolayevich 
DEYNEGO 

(Владислав 
Миколайович 
ДЕЙНЕГО) 

(Владислав 
Николаевич 
ДЕЙНЕГО) 

Data nașterii: 12.3.1964 

Locul nașterii: Romny, oblastul 
Sumy 

Ромны, Сумская область 

„Șef-adjunct” al „Consiliului Poporu
lui” al așa-numitei „Republici Popu
lare 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 
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136. Mikhail Sergeevich 
TOLSTYKH alias 
Givi 

(Михаил Сергеевич 
ТОЛСТЫХ) 

Mykhaylo 
Serhiyovych 
TOLSTYKH 

(Михайло 
Сергійович 
ТОЛСТИХ) 

Data nașterii: 19.7.1980 

Locul nașterii: Ilovaisk 

Comandant al Batalionului „Somali” 
o grupare armată separatistă impli
cată în luptele din estul Ucrainei. 

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

Este în continuare un comandant 
militar activ al așa-numitei „RPD”. 

16.2.2015 

137. Eduard 
Aleksandrovich 
BASURIN 

(Эдуард 
Александрович 
БАСУРИН) 

Eduard 
Oleksandrovych 
BASURIN 

(Едуард 
Олександрович 
БАСУРIН 

Data nașterii: 27.6.1966 

Locul nașterii: Donețk 

Purtător de cuvânt al „ministerului 
apărării” 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. 

Este în continuare activ în sprijini
rea activității separatiste în estul 
Ucrainei. 

16.2.2015 

138. Alexandr 
Vasilievich SHUBIN 

(Александр 
Васильевич ШУБИН) 

Data nașterii: 20.5.1972 sau 
30.5.1972 

Locul nașterii: Lugansk 

Fost așa-numit „ministru al justiției” 
al așa-numitei „Republici Populare 
Lugansk” ilegale. Președinte al „Co
misiei electorale centrale” a așa-nu
mitei „Republici Populare Lugansk” 
din octombrie 2015. 

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. 

În prezent președinte al așa-numitei 
„Comisii electorale centrale” a așa- 
numitei „Republici Populare Lu
gansk”. 

16.2.2015 

139. Sergey 
Anatolievich 
LITVIN 

(Сергей 
Анатольевич 
ЛИТВИН) 

Serhiy 
Anatoliyovych 
LYTVYN 

(Сергій 
Анатолійович 
ЛИТВИН) 

Data nașterii: 2.7.1973 

Locul nașterii: Lysychansk, 
oblastul Lugansk, URSS 

Лисичанск Луганской области 
УССР 

Fost așa-numit „vicepreședinte” al 
Consiliului de Miniștri al așa-numi
tei „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 
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140. Sergey Yurevich 
IGNATOV (alias 
KUZOVLEV) 

([Сергей Юрьевич 
ИГНАТОВ 
(КУЗОВЛЕВ)] 

Data nașterii: 7.1.1967 

Locul nașterii: Michurinsk, 
oblastul Tambov 

Мичуринск, Тамбовская 
область 

Așa-numit comandant-șef al miliției 
populare a „Republicii Populare Lu
gansk”. 

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 

141. Ekaterina 
FILIPPOVA 
(Екатерина 
Владимировна 
ФИЛИППОВА) 

Kateryna 
Volodymyrivna 
FILIPPOVA 

(Катерина 
Володимирівна 
ФIЛIППОВА 

Data nașterii: 20.1.1988 

Locul nașterii: Krasnoarmëisk 

Fost așa-numit „ministru al justiției” 
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. 

În prezent asistentă personală a lui 
Alexander Vladimirovich Zakhar
chenko. 

16.2.2015 

142. Aleksandr 
Yurievich 
TIMOFEEV 

(Александр 
Юрьевич 
ТИМОФЕЕВ) 

Oleksandr 
Yuriyovych 
TYMOFEYEV 

(Олександр 
Юрійович 
ТИМОФЕЄВ) 

Data nașterii: 15.5.1971 

Locul nașterii: Nevinnomyssk, 
Stavropol Krai 

Невинномысск, 
Ставропольский край 

Așa-numit „ministru al finanțelor și 
impozitelor” 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. 

16.2.2015 

143. Evgeny 
Vladimirovich 
MANUILOV 

(Евгений 
Владимирович 
МАНУЙЛОВ) 

Yevhen 
Volodymyrovych 
MANUYLOV 

(Євген 
Володимирович 
МАНУЙЛОВ) 

Data nașterii: 5.1.1967 

Locul nașterii: Baranykivka, 
raionul Bilovodsk, oblastul 
Lugansk 

с. Бараниковка Беловодского 
района Луганской области 

Așa-numit „ministru al bugetului” al 
așa-numitei „Republici Populare Lu
gansk”. 

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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144. Viktor 
Vyacheslavovich 
YATSENKO 

(Виктор 
Вячеславович 
ЯЦЕНКО) 

Viktor 
Viacheslavovych 
YATSENKO 

(Віктор 
В'ячеславович 
ЯЦЕНКО) 

Data nașterii: 22.4.1985 

Locul nașterii: Herson 

Așa-numit „ministru al comunicații
lor” al așa-numitei „Republici Popu
lare 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) 

Olha Ihorivna 
BESEDINA 

(Ольга Iгорівна 
БЕСЕДIНА) 

Data nașterii: 10.12.1976 

Locul nașterii: Lugansk 

Fostă așa-numită „ministru al dez
voltării 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 Raufovich 
ISMAILOV 

(Заур Рауфович 
ИСМАИЛОВ) 

Zaur Raufovych 
ISMAYILOV 

(Заур Рауфович 
IСМАЇЛОВ) 

Data nașterii: 25.7.1978 (sau 
23.3.1975) 

Locul nașterii: Krasnîi Luci, 
Voroșilovgrad, regiunea 
Lugansk 

Așa-numit „procuror general” al așa- 
numitei „Republici Populare Lu
gansk”. 

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 

148. Arkady 
Viktorovich 
BAKHIN 

(Аркадий 
Викторович БАХИН) 

Data nașterii: 8.5.1956 

Locul nașterii: Kaunas, Lituania 

Fost prim-adjunct al ministrului 
apărării (până la 17 noiembrie 
2015) și, în această calitate, a fost 
implicat în sprijinirea desfășurării de 
trupe rusești în Ucraina. 

Potrivit actualei structuri a Ministe
rului Apărării din Rusia, în această 
calitate, participă la elaborarea și 
punerea în aplicare a politicii Gu
vernului Rusiei. Aceste politici ame
nință integritatea teritorială, suvera
nitatea și independența Ucrainei. 

Angajat în prezent la Rosatom. 

16.2.2015 
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150. Iosif (Joseph) 
Davydovich 
KOBZON 

(Иосиф Дaвьιдoвич 
КОБЗОН) 

Data nașterii: 11.9.1937 

Locul nașterii: Tchassov Yar, 
Ucraina 

Membru al Dumei de Stat. 

A vizitat așa-numita „Republică Po
pulară Donețk” și, în cursul vizitei 
sale, a făcut declarații în sprijinul se
paratiștilor. De asemenea, a fost nu
mit consul onorific al așa-numitei 
„Republici Populare Donețk” în Fe
derația Rusă. 

La 20 martie 2014 a votat în favoa
rea proiectului de lege constituțio
nală federală „privind acceptarea în 
Federația Rusă a Republicii Crimeea 
și formarea în cadrul Federației 
Ruse de noi entități federale: repu
blica Crimeea și orașul cu statut fe
deral Sevastopol”. 

În prezent, prim-vicepreședinte al 
Comisiei pentru cultură a Dumei de 
Stat. 

16.2.2015 

152. Ruslan Ismailovich 
BALBEK 

(Руслан 
Исмаилович 
БАЛЬБЕК) 

Data nașterii: 28.8.1977 

Locul nașterii: Bekabad, RSS 
Uzbekistan 

Membru al Dumei de Stat ales din 
Republica Autonomă Crimeea, ilegal 
anexată. 

Vicepreședinte al Comisiei pentru 
afaceri etnice a Dumei. 

În 2014, Balbek a fost numit vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al așa-numitei „Republici Crimeea” 
și a acționat în această capacitate 
pentru integrarea peninsulei Cri
meea, ilegal anexată, în Federația 
Rusă, activitate pentru care i-a fost 
decernată o medalie „Pentru apăra
rea Republicii Crimeea”. Acesta 
a susținut anexarea Crimeei în de
clarații publice, inclusiv pe profilul 
său de pe site-ul Rusiei Unite (filiala 
Crimeea) și într-un articol de presă 
publicat pe site-ul NTV la 3 iulie 
2016. 

9.11.2016 
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153. Konstantin 
Mikhailovich 
BAKHAREV 

(Константин 
Михайлович 
БАХАРЕВ) 

Data nașterii: 20.10.1972 

Locul nașterii: Simferopol, RSS 
Ucraineană 

Membru al Dumei de Stat ales din 
Republica Autonomă Crimeea, ilegal 
anexată. 

Membru al Comisiei pentru piețele 
financiare a Dumei. 

În martie 2014, Baharev a fost nu
mit vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al așa-numitei „Republici Cri
meea”, iar în august 2014 a fost nu
mit prim-vicepreședinte al organis
mului respectiv. Acesta a recunoscut 
implicarea personală în evenimen
tele din 2014 care au condus la ane
xarea ilegală a Crimeei și a Sevasto
polului, pe care a susținut-o public, 
inclusiv într-un interviu publicat pe 
site-ul gazetakrimea.ru la 22 martie 
2016 și pe site-ul c-pravda.ru la 
23 august 2016. „Autoritățile” „Re
publicii Crimeea” i-au decernat ordi
nul „Pentru loialitate în serviciu”. 

9.11.2016 

154. Dmitry 
Anatolievich BELIK 

(Дмитрий 
Анатольевич 
БЕЛИК) 

Data nașterii: 17.10.1969 

Locul nașterii: Kular Ust- 
districtul Yansky, RSS 
Autonomă Iacută 

Membru al Dumei de Stat ales din 
orașul Sevastopol, ilegal anexat. 

Membru al Comisiei pentru impozi
tare a Dumei. 

În calitate de membru al administra
ției municipale a Sevastopolului în 
perioada februarie-martie 2014 
a susținut activitățile așa-numitului 
„primar al poporului”, Aleksei Cha
liy. Acesta și-a recunoscut public 
implicarea în evenimentele din 
2014 care au condus la anexarea 
ilegală a Crimeei și a Sevastopolului, 
pe care a susținut-o public, inclusiv 
pe site-ul său personal și într-un in
terviu publicat la 21 februarie 2016 
pe site-ul nation-news.ru. 

Pentru implicarea sa în procesul de 
anexare, i-a fost decernat ordinul de 
stat al Rusiei „Pentru îndeplinirea în
datoririlor către țara mamă” – gra
dul II. 

9.11.2016 
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155. Andrei Dmitrievich 
KOZENKO 

(Андрей 
Дмитриевич 
КОЗЕНКО) 

Data nașterii: 3.8.1981 

Locul nașterii: Simferopol, RSS 
Ucraineană 

Membru al Dumei de Stat ales din 
Republica Autonomă Crimeea, ilegal 
anexată. 

Membru al Comisiei pentru piețele 
financiare a Dumei. 

În martie 2014, Kozenko a fost nu
mit vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al așa-numitei „Republici Cri
meea”. Acesta și-a recunoscut public 
implicarea în evenimentele din 
2014 care au condus la anexarea 
ilegală a Crimeei și a Sevastopolului, 
pe care a susținut-o public, inclusiv 
într-un interviu publicat la 12 mar
tie 2016 pe site-ul gazetacrimea.ru. 
Pentru implicarea sa în procesul de 
anexare, i s-a decernat de către „au
toritățile” locale medalia „Pentru 
apărarea Republicii Crimeea”. 

9.11.2016 

156. Svetlana Borisovna 
SAVCHENKO 

(Светлана 
Борисовна 
САВЧЕНКО) 

Data nașterii: 24.6.1965 

Locul nașterii: Belogorsk, RSS 
Ucraineană 

Membră a Dumei de Stat aleasă din 
Republica Autonomă Crimeea, ilegal 
anexată. 

Membră a Comisiei pentru cultură 
a Dumei. 

A fost membră a Consiliului Su
prem al Republicii Autonome Cri
meea din 2012 și, din martie 2014, 
a susținut integrarea Crimeei și a Se
vastopolului, ilegal anexate, în Fede
rația Rusă. În septembrie 2014, Sav
cenko a fost „aleasă” în Consiliul de 
Stat al așa-numitei „Republici Cri
meea”. Ea a susținut anexarea ilegală 
a Crimeei și a Sevastopolului în nu
meroase ocazii în declarații publice, 
inclusiv în interviurile publicate pe 
site-ul c-pravda.ru la 2 aprilie 2016 
și la 20 august 2016. În 2014, i s-a 
acordat ordinul de stat al Rusiei 
„Pentru îndeplinirea îndatoririlor că
tre țara mamă” – gradul II și, în 
2015, din partea „autorităților”„Re
publicii Crimeea”, i s-a acordat ordi
nul „Pentru loialitate în serviciu”. 

9.11.2016 
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157. Pavel Valentinovich 
SHPEROV 

(Павел 
Валентинович 
ШПЕРОВ) 

Data nașterii: 4.7.1971 

Locul nașterii: Simferopol, RSS 
Ucraineană 

Membru al Dumei de Stat ales din 
Republica Autonomă Crimeea, ilegal 
anexată. 

Membru al Comisiei Dumei de Stat 
a Rusiei pentru chestiuni legate de 
CSI, integrarea eurasiatică și legături 
cu compatrioții. 

În septembrie 2014, Shperov a fost 
„ales” în Consiliul de Stat al așa-nu
mitei „Republici Crimeea”. 

Acesta și-a recunoscut public, inclu
siv într-un interviu publicat pe site- 
ul ldpr-rk.ru la 3 septembrie 2016, 
rolul jucat în evenimentele din 
2014 care au condus la anexarea 
ilegală a Crimeei și a Sevastopolului 
și, în special, rolul jucat în organiza
rea referendumului ilegal privind 
anexarea ilegală a peninsulei. 

9.11.2016”  

ENTITĂȚI  

Denumire Date de identificare Motive Data inclu
derii pe listă 

„10. Așa-numita „miliție 
populară din 
Donbas”-„Нарoдное 
oпoлчéние 
Дoнбáсса” 

Mijloace de comunicare 
sociale: 

http://vk.com/polkdonbassa 

+ 38-099-445-63-78; 

+ 38-063-688-60-01; 

+ 38-067-145-14-99; 

+ 38-094-912-96-60; 

+ 38-062-213-26-60 

E-mail: voenkom.dnr@mail.ru 

mobilisation@novorossia.co 

Voluntariat telefonic în Russia: 

+ 7 (926) 428-99-51 

+ 7 (967) 171-27-09 

sau e-mail novoross24@mail. 
ru 

Adresă: Donețk. Prospect 
Zasyadko.13 

Grupare armată separatistă ilegală 
răspunzătoare de lupta împotriva 
forțelor guvernamentale ucrainene 
în estul Ucrainei, amenințând astfel 
stabilitatea sau securitatea Ucrainei. 
Printre altele, la începutul lunii apri
lie 2014, gruparea militantă a pre
luat controlul asupra mai multor 
clădiri guvernamentale din estul 
Ucrainei, subminând astfel integrita
tea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Ucrainei. Este asociată cu 
dl Pavel Gubarev, care se face răs
punzător de ocuparea clădirii guver
nului regional din Donețk împreună 
cu forțele pro-ruse și de a se fi auto
proclamat „guvernatorul poporului”. 

25.7.2014 
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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. Răs
punzătoare de lupta împotriva forțe
lor guvernamentale ucrainene în es
tul Ucrainei, amenințând astfel sta
bilitatea sau securitatea Ucrainei. 

A participat activ la operațiunile mi
litare care au dus la ocuparea aero
portului din Donețk. 

Face parte din așa-numitul „Întâiul 
corp de armată” al forțelor armate 
ale „Republicii Populare Donețk”. 

25.7.2014 

21. SOCIETATEA PE 
ACȚIUNI ALMAZ- 
ANTEY AIR AND 
SPACE DEFENCE 
CORPORATION 

Акционерное 
общество «Концерн 
воздушно- 
космической 
обороны «Алмаз – 
Антей 

(alias CONCERN 
ALMAZ-ANTEY; 
ALMAZ-ANTEY 
CORP; alias 
ALMAZ-ANTEY 
DEFENSE 
CORPORATION; 
alias ALMAZ- 
ANTEY JSC; 
Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей;  

) 

41 ul.Vereiskaya, Moscow 
121471, Russia; 

Site: almaz-antey.ru; 

Adresa e-mail antey@almaz- 
antey.ru 

Almaz-Antez este o societate de stat 
rusă. Aceasta produce armament 
antiaerian, inclusiv rachete sol-aer 
pe care le furnizează armatei ruse. 
Autoritățile ruse au furnizat arma
ment greu separatiștilor din Ucraina 
de Est, contribuind la destabilizarea 
Ucrainei. Aceste arme sunt utilizate 
de separatiști, inclusiv pentru dobo
rârea aeronavelor. În calitate de so
cietate de stat, Almaz-Antey contri
buie, prin urmare, la destabilizarea 
Ucrainei. 

30.7.2014 

30. Batalionul Sparta 

Батальон „Спарта”  

Grupare armată separatistă care 
a sprijinit în mod activ acțiuni care 
subminează integritatea teritorială, 
suveranitatea și independența Ucrai
nei și care continuă să destabilizeze 
Ucraina. 

Condusă de Arseny PAVLOV și, prin 
urmare, asociată cu persoana în
scrisă pe listă Arseny PAVLOV. 

Face parte din așa-numitul „Întâiul 
corp de armată” al „Republicii Popu
lare Donețk”. 

16.2.2015 
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31. Batalionul Somali 

Батальон „Сомали”  

Grupare armată separatistă care 
a sprijinit în mod activ acțiuni care 
subminează integritatea teritorială, 
suveranitatea și independența Ucrai
nei și care continuă să destabilizeze 
Ucraina. 

Condusă de Mikhail TOLSTYKH, alias 
Givi, și, prin urmare, asociată cu 
persoana înscrisă pe listă Mikhail 
TOLSTYKH, alias Givi. 

Face parte din așa-numitul „Întâiul 
corp de armată” al „Republicii Popu
lare Donețk”. 

16.2.2015 

33. Brigada Prizrak 

Бригада „Призрак”  

Grupare armată separatistă care 
a sprijinit în mod activ acțiuni care 
subminează integritatea teritorială, 
suveranitatea și independența Ucrai
nei și care continuă să destabilizeze 
Ucraina. 

Face parte din așa-numitul „Al doi
lea corp de armată” al „Republicii 
Populare Lugansk”. 

16.2.2015 

35. Batalionul Kalmius 

Батальон 
„Кальмиус”  

Grupare armată separatistă care 
a sprijinit în mod activ acțiuni care 
subminează integritatea teritorială, 
suveranitatea și independența Ucrai
nei și care continuă să destabilizeze 
Ucraina. 

Face parte din așa-numitul „Întâiul 
corp de armată” al „Republicii Popu
lare Donețk”. 

16.2.2015 

36. Batalionul Morții 

Батальон „Смерть”  

Grupare armată separatistă care 
a sprijinit în mod activ acțiuni care 
subminează integritatea teritorială, 
suveranitatea și independența Ucrai
nei și care continuă să destabilizeze 
Ucraina. 

Face parte din așa-numitul „Al doi
lea corp de armată” al „Republicii 
Populare Lugansk”. 

16.2.2015 
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37. Mișcarea publică 
„NOVOROSSIYA” 

Движение 
Новороссия  

Mișcarea publică „Novorossiya”/No
vorossia („Noua Rusie”) a fost înfiin
țată în noiembrie 2014 în Rusia și 
este condusă de ofițerul rus Igor 
Strelkov/Girkin [identificat drept 
membru al personalului Direcției 
principale de informații a Statului- 
Major al forțelor armate ale Federa
ției Ruse (GRU)]. 

Potrivit obiectivelor declarate ale 
mișcării, aceasta urmărește să ofere 
Novorossia o asistență completă și 
eficace, inclusiv prin sprijinirea mili
țiilor care luptă în estul Ucrainei, 
sprijinind astfel politici care submi
nează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independența Ucrainei. 

Este asociată cu o persoană înscrisă 
pe listă pentru subminarea integrită
ții teritoriale a Ucrainei. 

16.2.2015”    
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