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▼B
REGULAMENTUL (UE) NR. 269/2014 AL CONSILIULUI
din 17 martie 2014
privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează
sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei

Articolul 1
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:
(a) „cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă,
introdusă anterior sau ulterior 17 martie 2014, în temeiul unui
contract sau al unei tranzacţii sau legată de acesta/aceasta, în
special:
(i) o cerere de executare a oricărei obligaţii care rezultă dintr-un
contract sau dintr-o tranzacţie sau legată de un contract sau de
o tranzacţie;
(ii) o cerere de prelungire sau de plată a unei obligaţiuni, garanţii
sau contragaranţii financiare, indiferent de forma acesteia;
(iii) o cerere de despăgubire care se referă la un contract sau la o
tranzacţie;
(iv) o cerere reconvenţională;
(v) o cerere de recunoaștere sau executare, inclusiv prin exequatur,
a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei
hotărâri echivalente, indiferent de locul unde a fost pronunţată;
(b) „contract sau tranzacţie” înseamnă orice tranzacţie care, indiferent
de formă și de legislaţia aplicabilă, cuprinde unul sau mai multe
contracte sau obligaţii similare stabilite între părţi identice sau nu;
în acest scop, termenul „contract” include orice obligaţiune, garanţie
sau contragaranţie, în special de natură financiară, și orice credit,
independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice
clauză aferentă care rezultă din tranzacţia respectivă sau legată de
aceasta;
(c) „autorităţi competente” înseamnă autorităţile competente ale statelor
membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet incluse pe
lista din anexa II;
(d) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau
necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot
fi utilizate pentru obţinerea de fonduri, bunuri sau servicii;
(e) „îngheţarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării
resurselor economice pentru obţinerea de fonduri, bunuri sau
servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv, prin vânzarea,
închirierea sau ipotecarea acestora;
(f) „îngheţarea fondurilor” înseamnă orice acţiune menită să împiedice
circulaţia, transferul, modificarea, utilizarea, accesul sau tranzacţiile
cu fonduri susceptibile să aibă ca rezultat modificarea volumului, a
valorii, a localizării, a proprietăţii, a deţinerii, a naturii sau a desti
naţiei acestora sau orice modificare care ar permite utilizarea
fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;
(g) „fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură,
inclusiv, dar nelimitându-se la:
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▼B
(i) numerar, cecuri, creanţe în numerar, cambii, ordine de plată și
alte instrumente de plată;
(ii) depozite la instituţii financiare sau la alte entităţi, solduri de
conturi, creanţe și titluri de creanţă;
(iii) valori mobiliare negociate la nivel public și
instrumente de datorie, inclusiv titluri și acţiuni,
reprezentând valori mobiliare, obligaţiuni, bilete
warante, obligaţiuni negarantate și instrumente
derivate;

privat și
certificate
la ordin,
financiare

(iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvaloare
provenită din active sau generate de acestea;
(v) credite, drepturi compensatorii, garanţii, garanţii de bună
execuţie sau alte angajamente financiare;
(vi) scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare; și
(vii) documente care atestă deţinerea de cote-părţi dintr-un fond sau
din resurse financiare;
(h) „teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se
aplică tratatul, în condiţiile prevăzute de acesta, inclusiv spaţiul lor
aerian.
▼M3
Articolul 2
(1)
Se îngheaţă toate fondurile și resursele economice care aparţin, se
află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de orice persoană
fizică sau juridică, entitate sau organism sau de persoane fizice sau
juridice, entităţi sau organisme asociate acestora, astfel cum figurează
în lista din anexa I.
(2)
Se interzice punerea la dispoziţie, direct sau indirect, a oricăror
fonduri sau resurse economice către sau în beneficiul persoanelor fizice
sau juridice, al entităţilor sau organismelor sau al persoanelor fizice sau
juridice, al entităţilor sau organismelor asociate acestora, care figurează
în lista din anexa I.
▼B
Articolul 3
▼M49
(1)

Anexa I include:

(a) persoanele fizice care sunt responsabile de acţiuni sau politici care
subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea și
independenţa Ucrainei sau stabilitatea ori securitatea în Ucraina,
care sprijină sau pun în aplicare astfel de acţiuni sau politici sau
care obstrucţionează activitatea organizaţiilor internaţionale în
Ucraina;
(b) persoanele juridice, entităţile sau organismele care sprijină, cu
resurse materiale sau financiare, acţiuni care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei;
(c) persoanele juridice, entităţile sau organismele din Crimeea ori
Sevastopol a căror proprietate a fost transferată cu încălcarea
dreptului ucrainean sau persoanele juridice, entităţile sau orga
nismele care au beneficiat de pe urma unui asemenea transfer;
(d) persoanele fizice sau juridice, entităţile sau organismele care
sprijină, cu resurse materiale sau financiare, factorii de decizie
ruși care sunt responsabili de anexarea Crimeii sau de destabilizarea
Ucrainei sau care beneficiază de pe urma acţiunilor acestora;
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▼M49
(e) persoanele fizice sau juridice, entităţile sau organismele care
desfășoară tranzacţii cu grupările separatiste din regiunea Donbas
a Ucrainei;
(f) persoanele fizice sau juridice, entităţile sau organismele care
sprijină, cu resurse materiale sau financiare, guvernul Federaţiei
Ruse, care este responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei, sau care beneficiază de pe urma acţiunilor acestuia; sau
(g) oamenii de afaceri importanţi sau persoanele juridice, entităţile sau
organismele implicate în sectoarele economice care furnizează o
sursă substanţială de venituri guvernului Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de destabilizarea Ucrainei,
precum și persoanele fizice sau juridice, entităţile sau organismele
asociate acestora.
▼B
(2)
Anexa I cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice
sau juridice, a entităţilor sau a organismelor vizate.
(3)
Anexa I include, atunci când sunt disponibile, informaţiile
necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităţilor
sau a organismelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de
informaţii pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul
nașterii, cetăţenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul,
adresa, dacă este cunoscută, și funcţia sau profesia. În ceea ce privește
persoanele juridice, entităţile și organismele, astfel de informaţii pot
cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare
și sediul.

Articolul 4
(1)
Prin derogare de la articolul 2, autorităţile competente ale statelor
membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice
îngheţate sau punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse
economice, în condiţiile pe care le consideră adecvate, după ce
constată că fondurile sau resursele economice în cauză:
(a) sunt necesare pentru satisfacerea necesităţilor de bază ale
persoanelor fizice sau juridice, ale entităţilor sau organismelor
incluse pe lista din anexa I și ale membrilor de familie care se
află în întreţinerea respectivelor persoane fizice, inclusiv a cheltu
ielilor pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și
tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor
de utilităţi publice;
(b) sunt destinate exclusiv plăţii unor onorarii rezonabile sau
rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor
servicii juridice;
(c) sunt destinate exclusiv plăţii unor taxe ori comisioane aferente servi
ciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor
economice îngheţate; sau
(d) sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca auto
ritatea competentă în cauză să fi notificat autorităţilor competente
din celelalte state membre și Comisiei, cu cel puţin două săptămâni
înainte de acordarea autorizaţiei, motivele pentru care consideră că
trebuie să fie acordată o autorizaţie specifică.
(2)
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și
Comisia în legătură cu orice autorizaţie acordată în temeiul alineatului (1).
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▼B
Articolul 5
(1)
Prin derogare de la articolul 2, autorităţile competente ale statelor
membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice
îngheţate dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale
pronunţate înainte de data la care persoana fizică ori juridică,
entitatea sau organismul menţionat la articolul 2 a fost inclus pe
lista din anexa I, al unei hotărâri judiciare ori administrative
pronunţate în Uniune sau al unei hotărâri judiciare care poate fi
pusă în executare în statul membru în cauză, înainte sau după
data respectivă;
(b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a
satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror
valabilitate este recunoscută printr-o asemenea hotărâre, în limitele
stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative apli
cabile ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel
de cereri;
(c) hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice,
entităţi sau organism inclus pe lista din anexa I; și
(d) recunoașterea hotărârii nu contravine ordinii publice din statul
membru în cauză.
(2)
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și
Comisia în legătură cu orice autorizaţie acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 6
(1)
Prin derogare de la dispoziţiile articolului 2, în cazul în care o
persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista
din anexa I trebuie să efectueze o plată în baza unui contract sau a unui
acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul
în cauză sau în baza unei obligaţii care a apărut în sarcina acestora,
înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau orga
nismul respectiv a fost inclus pe lista din anexa I, autorităţile
competente ale statelor membre pot autoriza, în condiţiile pe care le
consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse
economice îngheţate, cu condiţia ca autoritatea competentă în cauză să
fi stabilit că:
(a) fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea
unei plăţi de către o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un
organism inclus pe lista din anexa I; și
(b) plata nu încalcă dispoziţiile articolului 2 alineatul (2).
(2)
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și
Comisia în legătură cu orice autorizaţie acordată în temeiul alineatului (1).
▼M24
Articolul 6a
Prin derogare de la articolul 2 alineatul (2), autorităţile competente ale
statelor membre pot autoriza plăţi către Porturile maritime ale Crimeei
pentru serviciile furnizate la Portul pescăresc Kerch, Portul comercial
Yalta și Portul comercial Evpatoria, precum și pentru serviciile furnizate
de Gosgidrografiya și de sucursalele Port-Terminal ale Porturilor
maritime ale Crimeei.
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▼M46
Articolul 6b
(1)
Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autorităţile competente
ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau
resurse economice îngheţate aparţinând entităţilor înscrise pe lista din
anexa I la rubricile cu numerele 53, 54 și 55 sau punerea la dispoziţia
respectivelor entităţi a anumitor fonduri sau resurse economice, în
condiţiile pe care autorităţile competente le consideră adecvate, după
ce au stabilit că aceste fonduri sau resurse economice sunt necesare
pentru încetarea, până la 24 august 2022 [JO: a se introduce data: 6
luni după adoptarea prezentului regulament de modificare], a opera
ţiunilor, a contractelor sau a altor acorduri, inclusiv a relaţiilor
bancare corespunzătoare, încheiate cu entităţile respective înainte
de 23 februarie 2022 [JO: a se introduce data adoptării prezentului
regulamentul de modificare].
▼B
Articolul 7
(1)
Articolul 2 alineatul (2) nu împiedică creditarea conturilor
îngheţate de către instituţiile financiare sau de credit care primesc
fonduri transferate de terţi în contul persoanei fizice sau juridice, al
entităţii sau organismului incluse pe listă, cu condiţia ca toate aceste
sume suplimentare transferate în conturile respective să fie, de
asemenea, îngheţate. Instituţia financiară sau de credit informează, fără
întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacţii
de acest tip.
(2)
Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare trans
ferate în conturile îngheţate care reprezintă:
(a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;
(b) plăţi datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligaţii care au
fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care persoana
fizică sau juridică, entitatea sau organismul menţionat la articolul 2
a fost inclus în anexa I; sau
(c) plăţi cuvenite în virtutea unor hotărâri judiciare, administrative sau
arbitrale pronunţate într-un stat membru sau care sunt executorii în
statul membru în cauză;
cu condiţia ca aceste dobânzi, alte venituri și plăţi să fie îngheţate în
conformitate cu articolul 2 alineatul (1).
Articolul 8
(1)
Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de
raportare, confidenţialitate și secret profesional, persoanele fizice și
juridice, entităţile și organismele:
(a) furnizează de îndată autorităţii competente a statului membru în care
își au reședinţa sau sunt stabilite toate informaţiile care pot facilita
conformarea cu prezentul regulament, cum ar fi informaţiile cu
privire la conturile și sumele îngheţate în conformitate cu articolul 2,
și transmit aceste informaţii Comisiei, direct sau prin intermediul
statului membru; și
(b) cooperează cu autoritatea competentă cu ocazia oricărei verificări a
acestor informaţii.
(2)
Orice informaţii suplimentare primite direct de Comisie sunt
comunicate statelor membre.
(3)
Orice informaţii furnizate sau primite în conformitate cu prezentul
articol sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost furnizate sau
primite.
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Articolul 9
Este interzisă participarea în cunoștinţă de cauză și deliberată la acti
vităţi care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menţionate la
articolul 2.
Articolul 10
(1)
Îngheţarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a
pune la dispoziţie aceste fonduri sau resurse economice, efectuate cu
bună-credinţă, pe motiv că o astfel de acţiune este conformă cu dispo
ziţiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea
persoanei fizice sau juridice, a entităţii sau a organismului care o efec
tuează ori a personalului de conducere sau a angajaţilor acestuia, cu
excepţia cazului în care se dovedește că fondurile și resursele
economice în cauză au fost îngheţate sau reţinute din neglijenţă.
(2)
Acţiunile persoanelor fizice sau juridice, ale entităţilor sau ale
organismelor nu angajează în niciun fel răspunderea acestora, în cazul
în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să
suspecteze că acţiunile lor ar încălca măsurile prevăzute de prezentul
regulament.
Articolul 11
(1)
Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu niciun contract sau
nicio tranzacţie a cărei executare a fost afectată, direct sau indirect, în
totalitate sau parţial, de măsurile impuse de prezentul regulament,
inclusiv cererilor de despăgubire sau oricăror alte cereri de acest tip,
cum ar fi cererea de compensare sau cererea în temeiul unei garanţii,
mai ales unei cereri de prelungire sau de plată a unei obligaţiuni, a unei
garanţii sau a unei contragaranţii, în special a unei garanţii financiare
sau a unei contragaranţii financiare, indiferent de forma acesteia,
prezentate de:
(a) persoanele fizice sau juridice, entităţile sau organismele desemnate,
incluse pe lista din anexa I;
(b) orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care
acţionează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele,
entităţile sau organismele menţionate la litera (a).
(2)
În cadrul oricărei proceduri care urmărește să dea curs unei cereri,
sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul
alineatului (1) incumbă persoanei fizice sau juridice, entităţii sau orga
nismului care urmărește să se dea curs respectivei cereri.
(3)
Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice
sau juridice, al entităţilor sau al organismelor menţionate la
alineatul (1) la controlul jurisdicţional al legalităţii neexecutării obliga
ţiilor contractuale, în conformitate cu prezentul regulament.
Articolul 12
(1)
Comisia și statele membre se informează reciproc cu privire la
măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte
informaţii relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament,
în special informaţii:
▼M24
(a) cu privire la fondurile îngheţate în temeiul articolului 2 și la auto
rizaţiile acordate în temeiul articolelor 4, 5, 6 și 6a;
▼B
(b) cu privire la încălcări și problemele de executare și la hotărârile
pronunţate de instanţele naţionale.
(2)
Fără întârziere, statele membre se informează reciproc și
informează Comisia cu privire la orice alte informaţii relevante de
care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare eficace a prezentului
regulament.
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Articolul 13
Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informaţiilor
furnizate de statele membre.
Articolul 14
(1)
În cazul în care decide să aplice măsurile menţionate la articolul 2
unei persoane fizice sau juridice, unei entităţi sau unui organism,
Consiliul modifică anexa I în consecinţă.
(2)
Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe
listă, persoanei fizice sau juridice, entităţii sau organismului menţionate
la alineatul (1), fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea
unui anunţ, oferind persoanei fizice sau juridice, entităţii sau orga
nismului în cauză posibilitatea de a formula observaţii.
(3)
În cazul în care se transmit observaţii sau se prezintă dovezi
substanţiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în
consecinţă persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în
cauză.
(4)
Lista din anexa I se revizuiește periodic și cel puţin o dată la 12
luni.

Articolul 15
(1)
Statele membre stabilesc normele privind sancţiunile aplicabile în
cazul încălcării dispoziţiilor prezentului regulament și iau toate măsurile
necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancţiunile
prevăzute trebuie să fie eficiente, proporţionale și disuasive.
(2)
După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre
notifică fără întârziere Comisiei normele menţionate la alineatul (1),
precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 16
(1)
Statele membre desemnează autorităţile competente menţionate în
prezentul regulament și le menţionează pe site-urile internet incluse pe
lista din anexa II. Statele membre notifică Comisiei orice modificare a
adreselor site-urilor internet incluse pe lista din anexa II.
(2)
După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre
notifică fără întârziere Comisiei aceste autorităţi competente, inclusiv
datele de contact ale acestora, precum și toate modificările ulterioare
aduse acestora.
(3)
În cazul în care prezentul regulament prevede o obligaţie de a
notifica, de a informa sau de a comunica în orice alt mod cu Comisia,
adresa și celelalte date de contact care trebuie folosite în vederea unei
astfel de comunicări sunt cele menţionate în anexa II.

Articolul 17
Prezentul regulament se aplică:
(a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spaţiul aerian al acesteia;

02014R0269 — RO — 15.03.2022 — 035.001 — 11
▼B
(b) la bordul oricărei aeronave sau al oricărei nave aflate sub jurisdicţia
unui stat membru;
(c) oricărei persoane, aflate în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii,
care este resortisant al unui stat membru;
(d) oricărei persoane juridice, entităţi sau organism, aflat în interiorul
sau în afara teritoriului Uniunii, care este înregistrat sau constituit în
conformitate cu legislaţia unui stat membru;
(e) oricărei persoane juridice, entităţi sau organism, în legătură cu orice
activitate desfășurată în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.
Articolul 18
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se
aplică direct în toate statele membre.
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ANEXA I
Lista persoanelor fizice și juridice, a entităţilor și a organismelor menţionate la articolul 2

▼M4
▼C1
Persoane

▼B

Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

▼M38

1.

Sergey Valeryevich
AKSYONOV,
Sergei Valerievich
AKSENOV (Сергей
Валерьевич
AKCЁHOB),
Serhiy Valeriyovych
AKSYONOV (Сергій
Валерійович
АКСЬОНОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
26.11.1972
Locul nașterii: Beltsy
(Bălţi), RSS Moldo
venească (în prezent
Republica Moldova)

Aksyonov a fost ales „prim-ministru al
Crimeei” în cadrul Verhovna Rada a
Crimeei la 27 februarie 2014 în prezenţa
unor persoane înarmate proruse. „Alegerea”
sa a fost decretată neconstituţională de către
președintele interimar ucrainean Oleksandr
Turcinov la 1 martie 2014. A promovat
activ „referendumul” din 16 martie 2014 și
a fost unul dintre cosemnatarii „tratatului
privind aderarea Crimeei la Federaţia
Rusă” din 18 martie 2014. La 9 aprilie
2014, a fost numit „șef” interimar al așanumitei „Republici Crimeea” de către preșe
dintele Putin. La 9 octombrie 2014, a fost
„ales” în mod oficial „șef” al așa-numitei
„Republici Crimeea”. „Reales” în această
funcţie în septembrie 2019.

17.3.2014

Membru al Consiliului de Stat al Rusiei. Din
ianuarie 2017, membru al Înaltului Consiliu
pentru partidul Rusia Unită.
Pentru implicarea sa în procesul de anexare,
i-a fost decernat ordinul de stat al Rusiei
„Merit pentru patrie” – clasa I.

2.

Vladimir Andreevich
KONSTANTINOV
(Владимир Андреевич
КОНСТАНТIНОВ)
Volodymyr Andriyovych
KONSTANTINOV
(Володимир
Андрійович
КОНСТАНТІНОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
19.11.1956
Locul nașterii: Vladi
mirovka (alias Vladi
mirovca), regiunea
Slobozia, RSS
Moldovenească (în
prezent Republica
Moldova) sau
Bogomol, RSS
Moldovenească (în
prezent Republica
Moldova)

În calitate de președinte al Consiliului
Suprem
al
„Republicii
Autonome
Crimeea”, Konstantinov a jucat un rol
important în deciziile luate de „Consiliul
Suprem” privind „referendumul” împotriva
integrităţii teritoriale a Ucrainei și a
îndemnat alegătorii să voteze în favoarea
independenţei Crimeei în „referendumul”
din 16 martie 2014. A fost unul dintre
cosemnatarii „tratatului privind aderarea
Crimeei la Federaţia Rusă” din 18 martie
2014.
Din 17 martie 2014, „președinte” al „Consi
liului de Stat” al așa-numitei „Republici
Crimeea”. „Reales” în această funcţie în
septembrie 2019.

17.3.2014
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Nume

3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV
(Рустам Ильмирович
ТЕМИРГАЛИЕВ)
Rustam Ilmyrovych
TEMIRHALIIEV
(Рустам Ільмирович
ТЕМІРГАЛІЄВ)

Date de identificare

Sexul: masculin
Data nașterii:
15.8.1976
Locul nașterii:
Ulan-Ude, RASS
Buriată (RSFS Rusă)
(în prezent Federaţia
Rusă)

Motive

În calitate de fost viceprim-ministru al
Crimeei, Temirgaliev a jucat un rol
important în deciziile luate de „Consiliul
Suprem” privind „referendumul” din
16 martie 2014 împotriva integrităţii teri
toriale a Ucrainei. A promovat activ inte
grarea Crimeei în cadrul Federaţiei Ruse.

Data
includerii pe
listă

17.3.2014

La 11 iunie 2014, a demisionat din funcţia
sa de „prim-viceprim-ministru” al așanumitei „Republici Crimeea”. În prezent,
este director general al Societăţii de
gestionare a Fondului de investiţii
ruso-chinez pentru dezvoltare regională.
Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

▼M54
4.

Denis Valentinovich
BEREZOVSKIY
(Денис Валентинович
БЕРЕЗОВСКИЙ)
Denys Valentynovych
BEREZOVSKYY

Sexul: masculin
Data nașterii:
15.7.1974
Locul nașterii:
Kharkiv (Harkov),
RSS Ucraineană (în
prezent Ucraina)

(Денис Валентинович
БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

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

17.3.2014

A fost comandant adjunct al Flotei Mării
Negre a Federaţiei Ruse până în octombrie
2015.
Comandant adjunct al Flotei din Pacific a
Federaţiei Ruse și viceamiral.

▼M41
5.

Aleksei Mikhailovich
CHALIY
(Алексей Михайлович
ЧАЛЫЙ)
Oleksiy Mykhaylovych
CHALYY
(Олексiй Михайлович
ЧАЛИЙ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
13.6.1961
Locul nașterii:
Moscow (Moscova),
Federaţia Rusă sau
Sevastopol, Ucraina

Chaliy a devenit „primar al poporului al
Sevastopolului” prin aclamaţie populară la
23 februarie 2014 și a acceptat acest
„vot”. A desfășurat o campanie activă
pentru ca Sevastopolul să devină o entitate
separată a Federaţiei Ruse în urma unui
referendum din 16 martie 2014. A fost
unul dintre cosemnatarii „tratatului privind
aderarea Crimeei la Federaţia Rusă” din
18 martie 2014. A fost „guvernator”
interimar al Sevastopolului în perioada 114 aprilie 2014 și este un fost președinte
„ales” al „adunării legislative” a orașului
Sevastopol. Fost membru al „adunării legi
slative” a orașului Sevastopol (până în
septembrie 2019).
Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.
Pentru implicarea sa în procesul de anexare,
i-a fost decernat ordinul de stat al Rusiei
„Merit pentru patrie” – clasa I.
Director general al Smart Electric Networks
LLC (OOO „Разумные электрические
сети”).

17.3.2014
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6.

Pyotr Anatoliyovych
ZIMA
(Пётр Анатольевич
ЗИМА)
Petro Anatoliyovych
ZYMA
(Петро Анатолійович
ЗИМА)

Date de identificare

Sexul: masculin
Data nașterii:
18.1.1970 sau
29.3.1965
Locul nașterii:
Artemivsk
(Артемовск)
[redenumit Bakhmut
(Bahmut)/Бахмут în
2016], oblastul
Donetsk (Doneţk),
Ucraina

Motive

Data
includerii pe
listă

Zima a fost numit noul șef al Serviciului de
securitate din Crimeea (SBU) la 3 martie
2014 de către „prim-ministrul” Aksyonov
și a acceptat această numire. A furnizat
informaţii relevante, inclusiv o bază de
date, Serviciului de informaţii rus (FSB).
Acestea includeau informaţii privind acti
viștii Euro-Maidan și apărătorii drepturilor
omului din Crimeea. Zima a jucat un rol
important în împiedicarea autorităţilor
ucrainene să controleze teritoriul Crimeei.
La 11 martie 2014, a fost proclamată înfi
inţarea unui serviciu de securitate inde
pendent al Crimeei de către foști ofiţeri
SBU din Crimeea. Activ din 2015 în
cadrul Serviciului de informaţii rus (FSB).

17.3.2014

În calitate de vicepreședinte al Verhovna
Rada a Crimeei, Tsekov a iniţiat, împreună
cu Sergey Aksyonov, demiterea ilegală a
guvernului „Republicii Autonome Crimeea”
(RAC). L-a atras în această activitate pe
Vladimir Konstantinov, ameninţându-l cu
demiterea. Tsekov a recunoscut public că
membri ai parlamentului din Crimeea au
fost cei care au iniţiat invitarea soldaţilor
ruși în vederea ocupării Verhovna Rada a
Crimeei. A fost unul dintre primii lideri
din Crimeea care au solicitat public
anexarea Crimeei la Rusia.

17.3.2014

▼M18
_____

▼M54

8.

Sergey Pavlovych
TSEKOV

Sexul: masculin

(Сергей Павлович
ЦЕКОВ)

Data nașterii:
28.9.1953 sau
28.8.1953

Serhiy Pavlovych
TSEKOV

Locul nașterii:
Simferopol, Ucraina

(Сергiй Павлович
ЦЕКОВ)

Membru al Consiliului federativ al Fede
raţiei Ruse din partea așa-numitei „Republici
Crimeea” începând din 2014, numit din nou
în funcţie în septembrie 2019. Membru al
Consiliului Comitetului federativ pentru
afaceri externe.

▼M38

9.

Viktor Alekseevich
OZEROV
(Виктор Алексеевич
ОЗЕРОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
5.1.1958
Locul nașterii:
Abakan, Khakassia
(Hakasia), Federaţia
Rusă

Fost președinte al Comitetului de securitate
și apărare al Consiliului federativ al Fede
raţiei Ruse.
La 1 martie 2014, Ozerov, în numele Comi
tetului de securitate și apărare al Consiliului
federativ, a susţinut public, în cadrul Consi
liului federativ, desfășurarea de forţe ruse în
Ucraina.
În iulie 2017, a demisionat din funcţia de
președinte al Comitetului de securitate și
apărare. A continuat să fie membru al consi
liului și membru al Comitetului pentru
reglementare internă și afaceri parlamentare.

17.3.2014
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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

La 10 octombrie 2017, prin decretul N 372SF, Ozerov a fost inclus în comisia
temporară a Consiliului federativ pentru
apărarea suveranităţii statale și împiedicarea
amestecului în afacerile interne ale Fede
raţiei Ruse.
Mandatul său în Consiliul federativ a expirat
în septembrie 2019. Consultant al Fundaţiei
Rospolitika începând din octombrie 2019.
10.

Vladimir Michailovich
DZHABAROV
(Владимир
Михайлович
ДЖАБАРОВ)

11.

Andrei Aleksandrovich
KLISHAS
(Андрей Алекс
андрович КЛИШАС)

Sexul: masculin
Data nașterii:
29.9.1952
Locul nașterii:
Samarkand, Uzbe
kistan

Sexul: masculin
Data nașterii:
9.11.1972
Locul nașterii: Sver
dlovsk (Ekate
rinburg), Federaţia
Rusă

Prim-vicepreședinte al Comitetului pentru
afaceri
internaţionale
al
Consiliului
federativ al Federaţiei Ruse.

17.3.2014

La 1 martie 2014, Dzhabarov, în numele
Comitetului pentru afaceri internaţionale al
Consiliului federativ, a susţinut public în
Consiliul federativ desfășurarea de forţe
ruse în Ucraina.
Președinte al Comitetului pentru drept
constituţional și construcţie statală al Consi
liului federativ al Federaţiei Ruse.

17.3.2014

La 1 martie 2014, Klishas a susţinut public,
în cadrul Consiliului federativ, desfășurarea
de forţe ruse în Ucraina. În cadrul unor
declaraţii publice, Klishas a urmărit să
justifice intervenţia militară rusă în
Ucraina,
afirmând
că
„președintele
ucrainean sprijină apelul autorităţilor din
Crimeea către președintele Federaţiei Ruse
privind acordarea unei asistenţe globale în
apărarea cetăţenilor Crimeei”.

▼M41
12.

Nikolai Ivanovich
RYZHKOV
(Николай Иванович
РЫЖКОВ)

▼M38

Sexul: masculin
Data nașterii:
28.9.1929
Locul nașterii:
Dyleevka (Diliivka),
regiunea Donetsk
(Doneţk), RSS
Ucraineană, în
prezent Ucraina

Membru al Comitetului pentru chestiuni
federale, politici regionale și Nord din
cadrul Consiliului federativ al Federaţiei
Ruse.

17.3.2014

La 1 martie 2014, Ryzhkov a susţinut
public, în cadrul Consiliului federativ, desfă
șurarea de forţe ruse în Ucraina.
Pentru implicarea sa în procesul de anexare,
în 2014 i-a fost decernat ordinul de stat al
Rusiei „Merit pentru patrie”, clasa I.

_____

14.

Aleksandr Borisovich
TOTOONOV
(Александр Борисович
ТОТООНОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
3.4.1957
Locul nașterii:
Ordzhonikidze
(Ordjonikidze)
(Vladikavkaz), Osetia
de Nord, Federaţia
Rusă

Fost membru al Comitetului pentru afaceri
internaţionale al Consiliului federativ al
Federaţiei Ruse. Îndatoririle sale de
membru al Consiliului federativ al Federaţiei
Ruse au luat sfârșit în septembrie 2017.

17.3.2014
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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

Din septembrie 2017, este prim vicepre
ședinte al Parlamentului Osetiei de Nord.
La 1 martie 2014, Totoonov a susţinut
public, în cadrul Consiliului federativ, desfă
șurarea de forţe ruse în Ucraina.

▼M25

_____

▼M38
16.

Sergei Mikhailovich
MIRONOV
(Сергей Михайлович
МИРОНОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
14.2.1953
Locul nașterii:
Pushkin (Pușkin),
regiunea Leningrad,
Federaţia Rusă

Membru al Consiliului Dumei de Stat; lider
al facţiunii „Rusia justă” din cadrul Dumei
de Stat a Federaţiei Ruse.

17.3.2014

Iniţiator al legii care permite Federaţiei Ruse
să admită în componenţa sa, sub pretextul
apărării cetăţenilor ruși, a teritoriilor unei
ţări străine, în absenţa consimţământului
ţării respective sau a unui tratat interna
ţional.

▼M54
17.

Sergei Vladimirovich
ZHELEZNYAK
(Сергей Владимирович
ЖЕЛЕЗНЯК)

Sexul: masculin
Data nașterii:
30.7.1970
Locul nașterii: St
Petersburg (Sankt
Petersburg) (fostul
Leningrad), Federaţia
Rusă

Fost vicepreședinte al Dumei de Stat a Fede
raţiei Ruse.

17.3.2014

A susţinut activ utilizarea forţelor armate
ruse în Ucraina și anexarea Crimeei. A
condus personal demonstraţia în favoarea
utilizării forţelor armate ruse în Ucraina.
Fost vicepreședinte și fost membru al
Comisiei pentru afaceri internaţionale al
Dumei de Stat.
Membru al prezidiului Consiliului general al
Partidului Rusia Unită.

▼M38
18.

Leonid Eduardovich
SLUTSKI
(Леонид Эдуардович
СЛУЦКИЙ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
4.1.1968
Locul nașterii:
Moscow (Moscova),
Federaţia Rusă

Fost președinte al Comisiei pentru Comu
nitatea Statelor Independente (CSI) din
cadrul Dumei de Stat a Federaţiei Ruse
(membru al LDPR).

17.3.2014

A susţinut activ utilizarea forţelor armate
ruse în Ucraina și anexarea Crimeei.
În prezent, președinte al Comisiei pentru
afaceri externe a Dumei de Stat a Federaţiei
Ruse.

▼M54
19.

Aleksandr Viktorovich
VITKO
(Александр
Викторович ВИТКО)

Sexul: masculin
Data nașterii:
13.9.1961
Locul nașterii:
Vitebsk, RSS
Belarusă (în prezent
Belarus)

Fost comandant al Flotei Mării Negre,
amiral.
Responsabil de comanda forţelor ruse care
au ocupat teritoriul suveran al Ucrainei.
Fost șef al Statului-Major General și prim
comandant-șef adjunct al Marinei Ruse.

17.3.2014
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20.

Anatoliy Alekseevich
SIDOROV
(Анатолий Алексеевич
СИДОРОВ)

21.

Aleksandr Viktorovich
GALKIN
(Александр
Викторович ГАЛКИН)

Date de identificare

Sexul: masculin
Data nașterii:
2.7.1958
Locul nașterii: Siva,
regiunea Perm, URSS
(în prezent Federaţia
Rusă)

Sexul: masculin
Data nașterii:
22.3.1958
Locul nașterii:
Ordzhonikidze
(Ordjonikidze)
(Vladikavkaz), RSSA
Osetia de Nord,
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)

Motive

Data
includerii pe
listă

Fost comandant, districtul militar de vest al
Rusiei, ale cărui unităţi sunt desfășurate în
Crimeea. A fost responsabil pentru o parte a
prezenţei militare ruse în Crimeea, care
subminează suveranitatea Ucrainei, și a
sprijinit autorităţile din Crimeea în împie
dicarea demonstraţiilor publice împotriva
măsurilor în direcţia unui referendum și a
încorporării în Rusia. Din noiembrie 2015,
șef al Statului-Major General al Organizaţiei
Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO).

17.3.2014

Fost comandant al districtului militar de
sud (DMS) al Rusiei, ale cărui forţe sunt
desfășurate în Crimeea; Flota Mării Negre
intră sub comanda lui Galkin; o mare parte
a mișcărilor de forţe în Crimeea s-a
desfășurat prin intermediul DMS.

17.3.2014

Forţele DMS sunt desfășurate în Crimeea.
Este responsabil pentru o parte a prezenţei
militare ruse în Crimeea, care subminează
suveranitatea Ucrainei, și a sprijinit autori
tăţile din Crimeea în împiedicarea demons
traţiilor publice împotriva măsurilor în
direcţia unui referendum și a încorporării
în Rusia. În plus, Flota Mării Negre se
află sub controlul districtului.
În prezent este angajat în cadrul aparatului
central al Ministerului Apărării din Rusia.
Asistent al ministrului apărării din
19 ianuarie 2017.

22.

Dmitry Olegovich
ROGOZIN
(Дмитрий Олегович
РОГОЗИН)

23.

Sergey Yurievich
GLAZYEV
(Сергей Юрьевич
ГЛАЗЬЕВ)

24.

Valentina Ivanova
MATVIYENKO
(născută TYUTINA)
[Валентина Ивановна
МАТВИЕНКО (născută
ТЮТИНА)]

Sexul: masculin
Data nașterii:
21.12.1963
Locul nașterii:
Moscow (Moscova),
Federaţia Rusă

Sexul: masculin
Data nașterii:
1.1.1961
Locul nașterii: Zapo
rozhye (Zaporoje),
RSS Ucraineană (în
prezent Ucraina)

Sexul: feminin
Data nașterii:
7.4.1949
Locul nașterii:
Shepetovka
(Șepetovca), regiunea
Khmelnitsky
(Hmelniţki)
(Kamenets-Podolsky)
(Kameneţ-Podolski)
(RSS Ucraineană), în
prezent Ucraina

Fost viceprim-ministru al Federaţiei Ruse. A
solicitat public anexarea Crimeei.

21.3.2014

Din 2018 ocupă funcţia de director general
într-o societate de stat.

Fost consilier al președintelui Federaţiei
Ruse. A solicitat public anexarea Crimeei.

21.3.2014

Din octombrie 2019, ministru al integrării și
macroeconomiei
în
cadrul
Comisiei
economice euroasiatice.

Președintă a Consiliului federativ. La
1 martie 2014, a susţinut public, în cadrul
Consiliului federativ, desfășurarea de forţe
ruse în Ucraina.

21.3.2014
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25.

Sergei Evgenevich
NARYSHKIN
(Сергей Евгеньевич
НАРЫШКИН)

26.

Dmitry Konstantinovich
KISELYOV
Dmitrii Konstantinovich
KISELEV
(Дмитрий Конс
тантинович КИСЕЛЁВ)

Date de identificare

Sexul: masculin
Data nașterii:
27.10.1954
Locul nașterii: St
Petersburg (Sankt
Petersburg) (fostul
Leningrad), Federaţia
Rusă

Sexul: masculin
Data nașterii:
26.4.1954
Locul nașterii:
Moscow (Moscova),
Federaţia Rusă

Motive

Fost președinte al Dumei de Stat. A susţinut
public desfășurarea de forţe ruse în Ucraina.
A susţinut public tratatul de reunificare
Rusia-Crimeea și legea constituţională
federală aferentă.

Data
includerii pe
listă

21.3.2014

În prezent, din octombrie 2016, este director
al Serviciului de Informaţii Externe al Fede
raţiei Ruse. Membru permanent și secretar al
Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse.

Numit prin decret prezidenţial, la
9 decembrie 2013, șef al agenţiei de presă
de stat „Rossiya Segodnya” a Federaţiei
Ruse.

21.3.2014

Figură centrală a propagandei guverna
mentale în sprijinul desfășurării forţelor
ruse în Ucraina.

▼M54

27.

Alexander Mihailovich
NOSATOV
(Александр
Михайлович
НОСАТОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
27.3.1963
Locul nașterii:
Sevastopol, RSS
Ucraineană (în
prezent Ucraina)

Fost comandant al Flotei Mării Negre,
contraamiral.

21.3.2014

Responsabil de comanda forţelor ruse care
au ocupat teritoriul suveran al Ucrainei.
Actualmente amiral, șef al Statului-Major al
marinei ruse.

▼M41

28.

Valery Vladimirovich
KULIKOV
(Валерий Влад
имирович КУЛИКОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
1.9.1956
Locul nașterii: Zapo
rozhye (Zaporoje),
RSS Ucraineană, în
prezent Ucraina

Fost comandant adjunct al Flotei Mării
Negre, contraamiral.

21.3.2014

Responsabil de comanda forţelor ruse care
au ocupat teritoriul suveran al Ucrainei.
La 26 septembrie 2017, a fost demis din
această funcţie și din armată prin decret al
președintelui Federaţiei Ruse.
Fost membru al Consiliului federativ al
Federaţiei Ruse, reprezentând orașul anexat
Sevastopol. În prezent, este deputat în
„adunarea legislativă” a orașului Sevastopol.

▼M39

29.

Vladislav Yurievich
SURKOV
(Владислав Юрьевич
СУРКОВ)

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
21.9.1964
Locul nașterii:
Solntsevo (Solnţevo),
regiunea Lipetsk
(Lipeţk), Federaţia
Rusă

Fost asistent al președintelui Federaţiei
Ruse. A fost unul dintre organizatorii
procesului din Crimeea prin care comuni
tăţile locale din Crimeea au fost mobilizate
să orchestreze acţiuni de subminare a auto
rităţilor ucrainene din Crimeea.
Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

21.3.2014
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30.

Mikhail Grigorievich
MALYSHEV
(Михаил Григорьевич
МАЛЫШЕВ)
Mykhaylo Hryhorovych
MALYSHEV

Date de identificare

Sexul: masculin
Data nașterii:
10.10.1955
Locul nașterii:
Simferopol, Crimeea,
Ucraina

(Михайло Григорович
МАЛИШЕВ)

Motive

Președintele
Comisiei
electorale
din
Crimeea. Responsabil de gestionarea „refe
rendumului” din Crimeea. Responsabil, în
cadrul sistemului rus, de validarea rezul
tatelor referendumului.

Data
includerii pe
listă

21.3.2014

În calitate de președinte al Comisiei elec
torale din Crimeea, a participat la orga
nizarea alegerilor pentru președinţia Rusiei
din 18 martie 2018 și a alegerilor
regionale și locale din 8 septembrie 2019
în teritoriile ilegal anexate Crimeea și
Sevastopol, sprijinind și punând în aplicare
astfel în mod activ politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

_____

▼M54

32.

General-locotenent Igor
Nikolaevich (Myko
layovich)
TURCHENYUK
(Игорь Николаевич
ТУРЧЕНЮК)

Sexul: masculin
Data nașterii:
5.12.1959
Locul nașterii: Osh
(Oș), RSS Kârgâză
(în prezent
Kârgâzstan)

Fost comandant de facto al trupelor ruse
desfășurate pe teritoriul anexat ilegal al
Crimeei (pe care Rusia continuă să le
numească oficial „miliţii locale de autoa
părare”). Fost comandant adjunct al
Districtului militar de sud.

21.3.2014

Șef al districtului de sud al Gărzii Naţionale
Ruse.

▼M38

33.

Elena Borisovna
MIZULINA (născută
DMITRIYEVA)
[Елена Борисовна
МИЗУЛИНА (născută
ДМИТРИЕВА)]

Sexul: feminin
Data nașterii:
9.12.1954
Locul nașterii: Bui,
regiunea Kostroma,
Federaţia Rusă

Fostă deputată în Duma de Stat. Iniţiatoare
și cosusţinătoare a propunerilor legislative
recente din Rusia care ar fi permis regiunilor
altor ţări să se unească cu Rusia fără acordul
prealabil al autorităţilor lor centrale.

21.3.2014

Începând din septembrie 2015, membră a
Consiliului federativ din regiunea Omsk. În
prezent, președintă adjunctă a Comitetului
pentru
legislaţie
constituţională
și
construcţie statală al Consiliului federativ.

▼M41

34.

Dmitry Nikolayevich
KOZAK
(Дмитрий Николаевич
КОЗАК)

Sexul: masculin
Data nașterii:
7.11.1958
Locul nașterii:
Bandurovo, regiunea
Kirovograd, RSS
Ucraineană, în
prezent Ucraina
Cetăţenie: rusă

Fost viceprim-ministru. Responsabil de
supravegherea
integrării
„Republicii
Autonome Crimeea” anexate în cadrul Fede
raţiei Ruse. Șef adjunct de personal al
Administraţiei Prezidenţiale a Federaţiei
Ruse. Este trimisul special al președintelui
pentru gestionarea conflictelor în Ucraina.

29.4.2014
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35.

Oleg Yevgenyvich
BELAVENTSEV
(Олег Евгеньевич
БЕЛАВЕНЦЕВ)

Date de identificare

Sexul: masculin
Data nașterii:
15.9.1949
Locul nașterii:
Moscow (Moscova)
sau Ostrov, regiunea
Pskov, Federaţia Rusă

Motive

Fost reprezentant plenipotenţiar al preșe
dintelui Federaţiei Ruse în așa-numitul
„district federal al Crimeei”, responsabil de
punerea în aplicare a prerogativelor consti
tuţionale ale șefului de stat rus pe teritoriul
„Republicii Autonome Crimeea” anexate.
Fost membru nepermanent al Consiliului
de Securitate rus.

Data
includerii pe
listă

29.4.2014

Fost reprezentant plenipotenţiar al preșe
dintelui Federaţiei Ruse în districtul federal
al Caucazului de Nord (până în iunie 2018).
Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste. Consul onorific al
Nicaraguei în Crimeea din octombrie 2020.

▼M38

36.

Oleg Genrikhovich
SAVELYEV
(Олег Генрихович
САВЕЛЬЕВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
27.10.1965
Locul nașterii:
Leningrad, URSS (în
prezent Sankt
Petersburg, Federaţia
Rusă)

Fost ministru al afacerilor Crimeei.
Responsabil de integrarea „Republicii
Autonome Crimeea” anexate în cadrul Fede
raţiei Ruse.

29.4.2014

Fost șef de cabinet adjunct al guvernului
rus, responsabil de organizarea lucrărilor
Comisiei guvernamentale privind de
zvoltarea socioeconomică a așa-numitei
„Republici Crimeea”.
Fost șef de personal al Camerei de Audit a
Federaţiei Ruse. Din septembrie 2019,
auditor al Camerei de Audit a Federaţiei
Ruse.

▼M54

37.

Sergei Ivanovich
MENYAILO
(Сергей Иванович
МЕНЯЙЛО)

38.

Olga Fyodorovna
KOVITIDI
(Ольга Фёдоровна
КОВИТИДИ)

▼M16

_____

Sexul: masculin
Data nașterii:
22.8.1960
Locul nașterii: Alagir,
RSS Autonomă
Osetia de Nord,
RSFSR (în prezent
Federaţia Rusă)

Sexul: feminin
Data nașterii:
7.5.1962
Locul nașterii:
Simferopol, RSS
Ucraineană (în
prezent Ucraina)

Fost guvernator al orașului ucrainean anexat
Sevastopol.

29.4.2014

Fost reprezentant plenipotenţiar al preșe
dintelui Federaţiei Ruse în districtul federal
al Siberiei. Membru al Consiliului de Secu
ritate al Federaţiei Ruse.
Conducător al Osetiei de Nord de la
19 septembrie 2021.

Din 2014 membră a Consiliului Federaţiei
Ruse din partea „Republicii Autonome
Crimeea” anexate, numită din nou în
funcţie în 2019.
Membră a Comitetului pentru legislaţie
constituţională și construcţie statală al
Consiliului federativ.

29.4.2014
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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

▼M39
40.

Sergei Ivanovich
NEVEROV
(Сергей Иванович
НЕВЕРОВ)

▼M18

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
21.12.1961
Locul nașterii:
Tashtagol (Taștagol),
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)

Fost vicepreședinte al Dumei de Stat.
Responsabil de iniţierea unei legislaţii în
vederea integrării „Republicii Autonome
Crimeea” anexate în cadrul Federaţiei
Ruse. Membru al Dumei, șef al facţiunii
Rusia Unită.

29.4.2014

Șeful Statului Major al forţelor armate ale
Federaţiei Ruse, prim-adjunct al ministrului
apărării al Federaţiei Ruse, general de
armată. Responsabil de desfășurarea masivă
de trupe ruse de-a lungul frontierei cu
Ucraina și de împiedicarea dezamorsării
situaţiei.

29.4.2014

Membru activ al „Gărzii Lugansk”. A luat
parte la ocuparea clădirii biroului regional
din Lugansk al Serviciului de securitate.

29.4.2014

_____

▼M38
42.

Valery Vasilevich
GERASIMOV
(Валерий Васильевич
ГЕРАСИМОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
8.9.1955
Locul nașterii: Kazan,
Federaţia Rusă

▼M39
43.

German PROKOPIV

Sexul: bărbătesc

(Герман ПРОКОПИВ)

Data nașterii:
6.7.1993 sau 6.7.1991

Herman PROKOPIV
(Герман ПРОКОПІВ)
(alias Li Van Chol, Ли
Ван Чоль)

▼M25

Locul nașterii: Praga,
Republica Cehă

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

_____

▼M38
45.

Andrei Evgenevich
PURGIN
(Андрей Евгеньевич
ПУРГИН)
Andriy Yevhenovych
PURHIN
(Андрій Євгенович
ПУРГІН)

Sexul: masculin
Data nașterii:
26.1.1972
Locul nașterii:
Donetsk (Doneţk),
Ucraina

Participant activ și organizator al acţiunilor
separatiste, coordonator al acţiunilor
„turiștilor ruși” în Doneţk. Cofondator al
unei „iniţiative civice a Donbasului pentru
Uniunea Eurasiatică”. Fost „prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri”. Până la
4 septembrie 2015, „președinte” al „Consi
liului Popular al Republicii Populare
Doneţk”.
Începând din februarie 2017, privat de
mandatul său de membru al „Consiliului
Popular al Republicii Populare Doneţk”, în
urma unei decizii a așa-numitului „Consiliu
Popular”.
Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

29.4.2014
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46.

Denys Volodymyrovych
PUSHYLIN
(Денис Володимирович
ПУШИЛІН)
Denis Vladimirovich
PUSHILIN
(Денис Владимирович
ПУШИЛИН)

Date de identificare

Sexul: masculin
Data nașterii:
9.5.1981
Locul nașterii:
Makiivka [oblastul
Donetsk (Doneţk)],
Ucraina

Motive

Data
includerii pe
listă

Unul dintre liderii „Republicii Populare
Doneţk”. A participat la capturarea și
ocuparea administraţiei regionale din
Doneţk în 2014. Până la 4 septembrie
2015, așa-numit vicepreședinte al „Consi
liului Popular” al așa-numitei „Republici
Populare Doneţk”. De la 4 septembrie
2015, „președinte” al „Consiliului Popular
al Republicii Populare Doneţk”. Așa-numit
„conducător interimar al Republicii Populare
Doneţk” după 7 septembrie 2018. Așanumit „conducător al Republicii Populare
Doneţk” după așa-numitele alegeri din
11 noiembrie 2018.

29.4.2014

Unul dintre liderii „miliţiei populare din
Donbas”, organizaţie radicală din punct de
vedere ideologic. A luat parte în mod activ
la ocuparea unui număr de clădiri publice în
regiunea Doneţk.

29.4.2014

▼M39
47.

Sergey Gennadevich
TSYPLAKOV
(Сергей Геннадьевич
ЦЫПЛАКОВ)
Serhiy Hennadiyovych
TSYPLAKOV
(Сергій Геннадійович
ЦИПЛАКОВ)

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
1.5.1983
Locul nașterii: Khar
tsyzsk (Harţîzk),
regiunea Donetsk
(Doneţk), Ucraina

Fost membru al „Consiliului Popular al
Republicii Populare Doneţk” și al comi
tetului acestuia pentru politica externă,
relaţiile externe, politica din domeniul infor
maţiei și tehnologia informaţiei.

▼M38
48.

Igor Vsevolodovich
GIRKIN
(Игорь Всеволодович
ГИРКИН) (alias Igor
STRELKOV, Ihor
STRIELKOV)

Sexul: masculin
Data nașterii:
17.12.1970
Locul nașterii:
Moscow (Moscova),
Federaţia Rusă

Identificat ca membru al personalului
Direcţiei
principale
de
informaţii
a Statului-Major General al forţelor armate
ale Federaţiei Ruse (GRU). A fost implicat
în incidentele de la Sloviansk. Șef al
mișcării
publice
„Novorossia”.
Fost
„ministru al educaţiei” al așa-numitei
„Republici Populare Doneţk”.

29.4.2014

A organizat, la 4 noiembrie 2016, un marș
rusesc la Moscova pentru naţionaliștii ruși
care sprijină separatiștii din estul Ucrainei.
Este în continuare activ în sprijinirea acti
vităţii separatiste în estul Ucrainei.
49.

Vyacheslav Viktorovich
VOLODIN
(Вячеслав Викторович
ВОЛОДИН)

Sexul: masculin
Data nașterii:
4.2.1964
Locul nașterii: Alek
seevka (Alexeevka),
regiunea Saratov,
Federaţia Rusă

Fost prim-adjunct al șefului personalului
Administraţiei Prezidenţiale a Rusiei.
Responsabil cu monitorizarea integrării
politice a regiunii ucrainene anexate a
Crimeei în Federaţia Rusă.

12.5.2014

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

▼M54
50.

Vladimir Anatolievich
SHAMANOV
(Владимир
Анатольевич
ШАМАНОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
15.2.1957
Locul nașterii:
Barnaul, Federaţia
Rusă

Fost comandant al trupelor aeropurtate ruse,
general-colonel. În această funcţie de rang
înalt, poartă răspunderea pentru desfășurarea
forţelor aeriene ruse în Crimeea.
Fost președinte al Comisiei pentru apărare a
Dumei de Stat a Federaţiei Ruse. Membru al
Dumei de Stat, Comisia pentru dezvoltarea
societăţii civile.

12.5.2014
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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

▼M42

51.

Vladimir Nikolaevici
PLIGHIN (Владимир
Николаевич ПЛИГИН)

Sexul: masculin
Data nașterii:
19.5.1960
Locul nașterii:
Ignatovo, oblastul
Vologodsk, URSS (în
prezent Federaţia
Rusă)

Fost membru al Dumei de Stat și fost
președinte al Comisiei pentru drept constitu
ţional din cadrul Dumei. Responsabil cu
facilitarea adoptării legislaţiei privind
anexarea Crimeei și a Sevastopolului la
Federaţia Rusă.

12.5.2014

Fost membru al Consiliului Suprem al
Partidului Rusia Unită. Consilier al preșe
dintelui Dumei, Volodin. În prezent,
cercetător la Institutul de Stat și Drept din
cadrul Academiei Ruse de Știinţe.
Copreședinte al Asociaţiei avocaţilor ruși.

▼M38
52.

Petr Grigorievich
JAROSH
(Петр Григорьевич
ЯРОШ)
Petro Hryhorovych
YAROSH (IAROSH)
(Петро Григорович
ЯРОШ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
30.1.1971
Locul nașterii: satul
Skvortsovo
(Skvorţovo), regiunea
Simferopol, Crimeea,
Ucraina

Fost șef al biroului Serviciului Federal al
Migraţiei pentru Crimeea. Responsabil cu
eliberarea sistematică și în regim de
urgenţă de pașapoarte rusești pentru resorti
sanţii din Crimeea.

12.5.2014

Fost șef al biroului Serviciului Federal al
Migraţiei pentru Sevastopol. Responsabil
cu eliberarea sistematică și în regim de
urgenţă de pașapoarte rusești pentru
persoanele cu reședinţa în Sevastopol.

12.5.2014

▼M42

53.

Oleg Grigorievici
KOZIURA
(Олег Григорьевич
КОЗЮРА)
Oleh Hryhorovych
KOZYURA
(Олег Григорович
КОЗЮРА)

Sexul: masculin
Data nașterii:
30.12.1965 sau
19.12.1962
Locul nașterii:
Simferopol, Crimeea
sau Zaporizhia
(Zaporijjea), Ucraina

Fost șef de personal în cadrul adunării legi
slative a orașului Sevastopol.
Consilier al guvernatorului Sevastopolului.

▼M38

54.

Viacheslav PONO
MARIOV,
Vyacheslav Volodymy
rovich PONOMARYOV
(В'ячеслав Волод
имирович
ПОНОМАРЬОВ),
Viacheslav Vladimi
rovich PONOMAREV
(Вячеслав Влад
имирович
ПОНОМАРËВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
2.5.1965
Locul nașterii:
Sloviansk [oblastul
Donetsk (Doneţk)],
Ucraina

Fost „primar autodeclarat al poporului” al
orașului Sloviansk (până la 10 iunie 2014).
Ponomariov a făcut apel la Vladimir Putin
să trimită trupe ruse pentru a proteja orașul
și, ulterior, i-a solicitat furnizarea de arme.
Oamenii lui Ponomariov au fost implicaţi în
răpiri (i-au capturat pe activista Irma Krat și
pe Simon Ostrovski, reporter pentru Vice
News, ambii fiind ulterior eliberaţi, au
reţinut observatori militari abilitaţi în
temeiul Documentului OSCE de la Viena).
Este în continuare activ în sprijinirea
acţiunilor sau politicilor separatiste.

12.5.2014
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▼M39

55.

Igor Nikolaevich
BEZLER [alias Bes
(diavol)]
(Игорь Николаевич
БЕЗЛЕР)
Ihor Mykolayovych
BEZLER
(Ігор Миколайович
БЕЗЛЕР)
alias Igor Nikolaevich
BEREGOVOY
(Игорь Николаевич
БЕРЕГОВОЙ)

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
30.12.1965
Locul nașterii:
Simferopol, Crimeea,
Ucraina

Unul dintre foștii lideri ai miliţiei autopro
clamate a orașului Horlivka. A preluat
controlul clădirii Biroului Serviciului de
Securitate al Ucrainei din regiunea Doneţk
și, ulterior, a capturat sediul districtual al
Ministerului Afacerilor Interne din orașul
Horlivka. Are legături cu Igor Strelkov/
Girkin sub a cărui conducere a fost
implicat în asasinarea lui Volodymyr
Rybak, deputat al poporului în Consiliul
Municipal al orașului Horlivka.
Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

12.5.2014

56.

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV
(Игорь Евгеньевич
КАКИДЗЯНОВ),
Igor Evegenevich
KHAKIMZYANOV
(Игорь Евгеньевич
ХАКИМЗЯНОВ)
Ihor Yevhenovych
KHAKIMZIANOV
(KAKIDZIANOV)
[Ігор Євгенович
ХАКІМЗЯНОВ
(КАКІДЗЯНОВ)]

Sexul: masculin
Data nașterii:
25.7.1980
Locul nașterii:
Makiivka [oblastul
Donetsk (Doneţk)],
Ucraina

Unul dintre foștii lideri ai forţelor armate ale
autoproclamatei
„Republici
Populare
Doneţk”. Obiectivul forţelor este de „a
proteja populaţia Republicii Populare
Doneţk și integritatea teritorială a repu
blicii”, potrivit lui Pushylin, unul dintre
liderii „Republicii Populare Doneţk”.
Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh
Anatoliyovych TSAROV
(Олег Анатолійович
ЦАРЬОВ),
Oleg Anatolevich
TSARYOV
(Олег Анатольевич
ЦАPËВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
2.6.1970
Locul nașterii:
Dnepropetrovsk
(Dnipropetrovsk) (în
prezent Dnipro),
Ucraina

Fost membru al Rada, în această calitate a
solicitat
public
crearea
așa-numitei
„Republici Federale Novorossia”, formată
din regiunile din sud-estul Ucrainei. Fost
„președinte” al așa-numitului „parlament al
Uniunii republicilor populare” („Parlamentul
Novorossia”).
Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

12.5.2014

58.

Roman Viktorovici
LIAGHIN
(Роман Викторович
ЛЯГИН)
Roman Viktorovych
LIAHIN
(Роман Вiкторович
ЛЯГIН)

Sexul: masculin
Data nașterii:
30.5.1980
Locul nașterii:
Doneţk, Ucraina

Fost șef al Comisiei electorale centrale a
„Republicii Populare Doneţk”. A organizat
în mod activ referendumul din 11 mai 2014
privind
autodeterminarea
„Republicii
Populare Doneţk”. Fost „ministru al muncii
și afacerilor sociale”.
Face obiectul unor proceduri penale în
Ucraina.

12.5.2014

▼M38

▼M42
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59.

Aleksandr Sergeevich
MALYKHIN
Alexander Sergeevich
MALYHIN
(Александр Сергеевич
МАЛЫХИН)
Oleksandr Serhiyovych
(Sergiyovych)
MALYKHIN
(Олександр Сергійович
МАЛИХІН)

Sexul: masculin
Data nașterii:
12.1.1981

Fost șef al Comisiei electorale centrale a
„Republicii
Populare
Lugansk”.
A
organizat în mod activ referendumul din
11 mai 2014 privind autodeterminarea
„Republicii Populare Lugansk”.
Rămâne activ în sprijinirea politicilor
separatiste.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna
POKLONSKAYA
(Наталья Влад
имировна ПОКЛ
ОНСКАЯ)

Sexul: feminin
Data nașterii:
18.3.1980
Locul nașterii:
Mikhailovka
(Mihailovka),
regiunea Voroshi
lovgrad (Voroși
lovgrad), RSS
Ucraineană sau
Yevpatoria
(Ievpatoria), RSS
Ucraineană (în
prezent Ucraina)

Membră a Dumei de Stat, aleasă din
„Republica Autonomă Crimeea” ilegal
anexată.
Fostă procuroare a așa-numitei „Republici
Crimeea”. A participat în mod activ la
anexarea Crimeei de către Rusia.
Fostă vicepreședintă a Comitetului pentru
afaceri internaţionale, membră a Comisiei
de investigare a amestecului extern în
afacerile interne ale Federaţiei Ruse,
membră a Comisiei pentru securitate și
combaterea corupţiei din cadrul Dumei de
Stat a Federaţiei Ruse. Deţine funcţia de
ambasador în cadrul corpului diplomatic al
Federaţiei Ruse.

12.5.2014

61.

Igor Sergeievich SHEV
CHENKO
(Игорь Сергеевич
ШЕВЧЕНКО)

Sexul: masculin
Data nașterii:
9.2.1979
Locul nașterii:
Sevastopol, Crimeea,
Ucraina

Fost procuror al Sevastopolului; în această
calitate a participat activ la realizarea
anexării Sevastopolului de către Rusia.
Procuror al Republicii Adîgheia.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich
BORODAI
(Александр Юрьевич
БОРОДАЙ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
25.7.1972
Locul nașterii:
Moscow (Moscova),
Federaţia Rusă

Fost așa-numit „prim-ministru al Republicii
Populare Doneţk”, în această calitate
responsabil de activităţile „guvernamentale”
separatiste ale așa-numitului „guvern al
Republicii Populare Doneţk” (de exemplu,
la 8 iulie 2014 a afirmat că „forţele
noastre militare desfășoară o operaţie
specială împotriva «fasciștilor» ucraineni”),
semnatar al Memorandumului de înţelegere
privind „Uniunea Novorossia”. Rămâne
activ în sprijinirea acţiunilor sau politicilor
separatiste; conduce „Uniunea Voluntarilor
din Donbas”.
Președinte al Consiliului Uniunii Volun
tarilor din Donbas. Implicat în mod activ
în recrutarea și instruirea „voluntarilor”
trimiși în luptă în Donbas.
Membru al Dumei de Stat din septembrie
2021. În octombrie 2021, a declarat că
forţele separatiste din estul Ucrainei sunt
„forţe ruse”.

12.7.2014

▼M54

▼M38

▼M54
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63.

Alexander KHODA
KOVSKY,
Oleksandr Serhiyovych
KHODAKOVSKYY
(KHODAKOVSKYI)
(Олександр Сергійович
ХОДАКОВСЬКИЙ),

Date de identificare

Sexul: masculin
Data nașterii:
18.12.1972
Locul nașterii:
Donetsk (Doneţk),
Ucraina

Motive

Data
includerii pe
listă

Fost așa-numit „ministru al securităţii al
Republicii Populare Doneţk”, în această
calitate responsabil de activităţile de secu
ritate separatiste ale așa-numitului „guvern
al Republicii Populare Doneţk”. Rămâne
activ în sprijinirea acţiunilor sau politicilor
separatiste.

12.7.2014

Fost așa-numit „viceprim-ministru de facto
pentru afaceri sociale al Republicii
Populare Doneţk”. Responsabil de activi
tăţile „guvernamentale” separatiste ale așanumitului „guvern al Republicii Populare
Doneţk”.

12.7.2014

Fost așa-numit „ministru al informaţiilor și
al comunicării în masă” al „Republicii
Populare Doneţk”. În prezent, membru al
așa-numitei Comisii pentru buget, finanţe
și politică economică a „Consiliului
Popular” al „Republicii Populare Doneţk”.
Continuă să sprijine în mod activ acţiunile
separatiste în estul Ucrainei.

12.7.2014

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

12.7.2014

Aleksandr Sergeevich
KHODAKOVSKII
(Александр Сергеевич
ХОДАКОВСКИЙ)
64.

Alexandr Arkadievich
KALYUSSKY
(Александр Аркадьевич
КАЛЮССКИЙ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
9.10.1975

Oleksandr Arkadiyovych
KALYUSSKIY
(Олександр
Аркадійович
КАЛЮСЬКИЙ)

▼M54
65.

Alexander KHRYAKOV

Sexul: masculin

Aleksandr Vitalievich
KHRYAKOV

Data nașterii:
6.11.1958

(Александр Витальевич
ХРЯКОВ)

Locul nașterii:
Donetsk (Doneţk),
Ucraina

Oleksandr Vitaliyovych
KHRYAKOV
(Олександр
Вiталiйович ХРЯКОВ)
66.

Marat Faatovich
BASHIROV
(Марат Фаатович
БАШИРОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
20.1.1964
Locul nașterii:
Izhevsk (Ijevsk),
Federaţia Rusă

Responsabil de activităţile „guvernamentale”
separatiste ale așa-numitului „guvern al
Republicii Populare Lugansk”.
În prezent, cercetător politic la Institutul de
Management al Comunicaţiilor și director al
Centrului pentru studierea problemelor regi
murilor de sancţiuni internaţionale.
Continuă activităţile de sprijinire a struc
turilor separatiste ale așa-numitei „Republici
Populare Lugansk”.

▼M38
67.

Vasyl Oleksandrovych
NIKITIN
(Василь Олександрович
НІКІТІН),
Vasilii Aleksandrovich
NIKITIN

Sexul: masculin
Data nașterii:
25.11.1971
Locul nașterii:
Shargun, Uzbekistan

Fost așa-numit „viceprim-ministru al Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare
Lugansk” (a fost așa-numitul „primministru al Republicii Populare Lugansk”
și fost purtător de cuvânt al „Armatei din
Sud-Est”).

12.7.2014
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(Василий Алекс
андрович НИКИТИН)

Motive

Data
includerii pe
listă

Responsabil de activităţile „guvernamentale”
separatiste ale așa-numitului „guvern al
Republicii Populare Lugansk”.
Responsabil de declaraţia Armatei din
Sud-Est conform căreia alegerile prezi
denţiale ucrainene din „Republica Populară
Lugansk” nu pot avea loc din cauza
„noului” statut al regiunii.
Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

68.

Aleksey Vyachesla
vovich KARYAKIN
(Алексей Вячеславович
КАРЯКИН)
Oleksiy Vyachesla
vovych KARYAKIN
(Олексій В'ячеславович
КАРЯКІН)

Sexul: masculin
Data nașterii:
7.4.1980 sau 7.4.1979
Locul nașterii:
Stakhanov
(Stahanov), regiunea
Lugansk, Ucraina

Până la 25 martie 2016, așa-numit
„președinte al Consiliului Suprem al Repu
blicii Populare Lugansk”, răspunzător de
activităţile „guvernamentale” separatiste ale
„Consiliului Suprem”, responsabil pentru
solicitarea adresată Federaţiei Ruse de a
recunoaște
independenţa
„Republicii
Populare Lugansk”.

12.7.2014

Semnatar al Memorandumului de înţelegere
privind „Uniunea Novorossia”.
Fost membru al așa-numitului „Consiliu
Popular” al „Republicii Populare Lugansk”.
Este în continuare activ în sprijinirea
acţiunilor sau politicilor separatiste.
În prezent este președintele așa-numitei
„Camere publice a Republicii Populare
Lugansk”.

69.

Yuriy Volodymyrovych
IVAKIN
(Юрій Володимирович
ІВАКІН),
Iurii Vladimirovich
IVAKIN

Sexul: masculin
Data nașterii:
13.8.1954
Locul nașterii:
Perevalsk (oblastul
Lugansk), Ucraina

Fost așa-numit „ministru al internelor al
Republicii Populare Lugansk”, în această
calitate responsabil de activităţile „guverna
mentale” separatiste ale așa-numitului
„guvern al Republicii Populare Lugansk”.

12.7.2014

Fost așa-numit „ministru al apărării” și fost
așa-numit „conducător” al „Republicii
Populare Lugansk”; în această calitate a
fost responsabil de activităţile „guverna
mentale” separatiste ale așa-numitului
„guvern al Republicii Populare Lugansk”.

12.7.2014

(Юрий Владимирович
ИВАКИН)

70.

Igor PLOTNITSKY

Sexul: masculin

Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

Data nașterii:
24.6.1964 sau
25.6.1964 sau
26.6.1964

(Игорь Венедиктович
ПЛОТНИЦКИЙ)
Ihor (Igor) Venedyk
tovych PLOT
NYTSKYY
(Ігор Венедиктович
ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Locul nașterii:
Lugansk [posibil în
Kelmentsi
(Chelmenţi), oblastul
Chernivtsi
(Cernăuţi)], Ucraina

Fost trimis special al așa-numitei „Republici
Populare Lugansk” pentru punerea în
aplicare a acordurilor de la Minsk.
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71.

Nikolay Ivanovich
KOZITSYN
(Николай Иванович
КОЗИЦЫН)

▼M17

Date de identificare

Motive

Sexul: masculin

Comandant al forţelor cazace.

Data nașterii:
20.6.1956 sau
6.10.1956

Responsabil de conducerea separatiștilor din
estul Ucrainei care luptă împotriva forţelor
guvernamentale ucrainene.

Locul nașterii: Djer
zjinsk (Dzerjînsk),
regiunea Donetsk
(Doneţk), Ucraina

Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

Sexul: masculin

Fost membru permanent al Consiliului de
Securitate al Federaţiei Ruse; Fost director
al Serviciului de Informaţii Externe al Fede
raţiei Ruse. În calitate de membru al Consi
liului de Securitate, care oferă consiliere
privind aspectele referitoare la securitatea
naţională și le coordonează, a fost implicat
în definirea politicii Guvernului Rusiei prin
care sunt ameninţate integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.

Data
includerii pe
listă

12.7.2014

_____

▼M38

73.

Mikhail Efimovich
FRADKOV
(Михаил Ефимович
ФРАДКОВ)

Data nașterii:
1.9.1950
Locul nașterii:
Kurumoch, regiunea
Kuibyshev
(Kuibîșev), Federaţia
Rusă

25.7.2014

Începând cu 4 ianuarie 2017, director al
Institutului de Studii Strategice din Rusia.
Este și președintele Consiliului de adminis
traţie al „Almaz-Antey”.
Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

74.

Nikolai Platonovich
PATRUSHEV
(Николай Платонович
ПАТРУШЕВ)

75.

Aleksandr Vasilievich
BORTNIKOV
(Александр Васильевич
БОРТНИКОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
11.7.1951
Locul nașterii:
Leningrad, URSS
(Sankt Petersburg,
Federaţia Rusă)

Sexul: masculin
Data nașterii:
15.11.1951
Locul nașterii: Perm,
Federaţia Rusă

Membru permanent și secretar al Consiliului
de Securitate al Federaţiei Ruse. În calitate
de membru al Consiliului de Securitate, care
oferă consiliere privind aspectele referitoare
la securitatea naţională și le coordonează, a
fost implicat în definirea politicii Guvernului
Rusiei prin care sunt ameninţate integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

25.7.2014

Membru permanent al Consiliului de Secu
ritate al Federaţiei Ruse; Director al Servi
ciului Federal de Securitate (FSB) al Fede
raţiei Ruse. În calitate de membru al Consi
liului de Securitate, care oferă consiliere
privind aspectele referitoare la securitatea
naţională și le coordonează, a fost implicat
în definirea politicii Guvernului Rusiei prin
care sunt ameninţate integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.

25.7.2014
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76.

Rashid Gumarovich
NURGALIEV
(Рашид Гумарович
НУРГАЛИЕВ)

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
8.10.1956
Locul nașterii:
Zhetikara, Republica
Socialistă Sovietică
Kazahă (în prezent
Kazahstan)

Membru și secretar adjunct al Consiliului de
Securitate al Federaţiei Ruse. În calitate de
membru al Consiliului de Securitate, care
oferă consiliere privind aspectele referitoare
la securitatea naţională și le coordonează, a
fost implicat în definirea politicii Guvernului
Rusiei prin care sunt ameninţate integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

25.7.2014

Fost membru permanent al Consiliului de
Securitate al Federaţiei Ruse. În calitate de
membru al Consiliului de Securitate, care
oferă consiliere privind aspectele referitoare
la securitatea naţională și le coordonează, a
fost implicat în definirea politicii Guvernului
Rusiei prin care sunt ameninţate integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

25.7.2014

▼M54
77.

Boris Vyacheslavovich
GRYZLOV
(Борис Вячеславович
ГРЫЗЛОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
15.12.1950
Locul nașterii: Vladi
vostok, Federaţia
Rusă

Rămâne președinte al Consiliului Suprem al
Partidului Rusia Unită și reprezentant pleni
potenţiar al Federaţiei Ruse în cadrul
Grupului de contact pentru soluţionarea
situaţiei din Ucraina.
Președinte al consiliului de administraţie al
întreprinderii de stat Tactical Missiles
Corporation JSC.

▼M38
78.

Sergei Orestovich
BESEDA
(Сергей Орестович
БЕСЕДА)

Sexul: masculin
Data nașterii:
17.5.1954

Comandant al Serviciului al Cincilea al
FSB, Serviciul Federal de Securitate al
Federaţiei Ruse.

25.7.2014

În calitatea sa de ofiţer FSB de rang înalt
(general-colonel), conduce un serviciu
responsabil de supravegherea operaţiilor de
informaţii și a activităţii internaţionale.

▼M54
79.

Mikhail Vladimirovich
DEGTYARYOV/
DEGTYAREV
(Михаил Влад
имирович ДЕГТЯРËВ)

Sexul: masculin

Fost membru al Dumei de Stat.

Data nașterii:
10.7.1981

În calitatea sa de membru al Dumei, a
anunţat inaugurarea „ambasadei de facto”
la Moscova a nerecunoscutei, așa-numitei
„Republici Populare Doneţk”. Contribuie la
subminarea sau ameninţarea integrităţii teri
toriale, a suveranităţii și a independenţei
Ucrainei.

Locul nașterii:
Kuibyshev (Kuibîșev)
(Samara), Federaţia
Rusă

Fost președinte al Comisiei pentru educaţie
fizică, sport și tineret din cadrul Dumei de
Stat ruse.
Începând cu 19 septembrie 2021, guvernator
al Khabarovsk Krai.
Începând cu 6 februarie 2021, coordonator
al filialei regionale a Partidului Liberal
Democrat din Rusia.

25.7.2014
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80.

Ramzan Akhmadovitch
KADYROV
(Рамзан Ахматович
КАДЫРОВ)

81.

Alexander Nikolayevich
TKACHYOV
(Александр
Николаевич ТКАЧËВ)

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

Președintele Republicii Cecene. Kadyrov a
făcut declaraţii în sprijinul anexării ilegale
a Crimeei și în sprijinul insurgenţei armate
în Ucraina. Printre altele, la 14 iunie 2014 a
declarat că va „face orice pentru a contribui
la reînvierea Crimeei”. În acel context, i s-a
acordat medalia pentru „eliberarea Crimeei”,
de către șeful interimar al „Republicii
Autonome Crimeea”, pentru sprijinul pe
care l-a acordat anexării ilegale a Crimeei.
În plus, la 1 iunie 2014, a declarat că e gata
să trimită 74 000 de voluntari ceceni în
Ucraina dacă i se va cere.

25.7.2014

Sexul: masculin

Fost guvernator al Krasnodar Krai.

25.7.2014

Data nașterii:
23.12.1960

I s-a acordat medalia „pentru eliberarea
Crimeei” de către șeful interimar al „Repu
blicii Autonome Crimeea”, pentru sprijinul
pe care l-a acordat anexării ilegale a
Crimeei. Cu acea ocazie, șeful interimar al
„Republicii Autonome Crimeea” a afirmat
că Tkachyov a fost unul dintre primii care
și-au exprimat sprijinul faţă de noua
„conducere” a Crimeei.

Sexul: masculin
Data nașterii:
5.10.1976
Locul nașterii:
Tsentaroy, Chechnya
(Cecenia), Federaţia
Rusă

Locul nașterii:
Vyselki, regiunea
Krasnodar, Federaţia
Rusă

Fost ministru al agriculturii al Federaţiei
Ruse.

82.

Pavel Yurievich
GUBAREV
(Павел Юрьевич
ГУБАРЕВ)
Pavlo Yuriyovich
GUBARIEV
(HUBARIEV)
(Павло Юрійович
ГУБАРЄВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
10.2.1983 (sau
10.3.1983)
Locul nașterii:
Sievierodonetsk
(Sievierodoneţk),
Ucraina

Unul dintre liderii autointitulaţi ai „Repu
blicii Populare Doneţk”. A solicitat inter
venţia rusă în estul Ucrainei, inclusiv prin
desfășurarea de forţe ruse de menţinere a
păcii. A fost asociat cu Igor Strelkov/
Girkin, care se face răspunzător de acţiuni
care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei. Gubarev s-a făcut răspunzător de
recrutarea de persoane pentru forţele armate
ale separatiștilor.
Răspunzător pentru ocuparea clădirii
guvernului regional din Doneţk împreună
cu forţele pro-ruse și autoproclamat „guver
natorul poporului”.
Deși a fost arestat pentru ameninţarea inte
grităţii teritoriale a Ucrainei și apoi eliberat,
a continuat să joace un rol important în
cadrul activităţilor separatiste, subminând
astfel integritatea teritorială, suveranitatea și
independenţa Ucrainei.

25.7.2014
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83.

Ekaterina Yurievna
GUBAREVA
(Екатерина Юрьевна
ГУБАРЕВА),
Kateryna Yuriyivna
GUBARIEVA
(HUBARIEVA)
(Катерина Юріївна
ГУБАРЄВА)

Date de identificare

Sexul: feminin
Data nașterii:
5.7.1983 sau
10.3.1983
Locul nașterii:
Kakhovka (Kahovka)
[oblastul Kherson
(Herson)], Ucraina

Motive

În calitatea sa de fostă așa-numită „ministră
a afacerilor externe”, a fost responsabilă de
apărarea așa-numitei „Republici Populare
Doneţk”, subminând astfel integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei. Asumând acest rol și acţionând
în această calitate, a sprijinit, prin urmare,
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei. Rămâne activă în spri
jinirea acţiunilor sau politicilor separatiste.

Data
includerii pe
listă

25.7.2014

Fostă membră a așa-numitului „Consiliu
Popular” al „Republicii Populare Doneţk”
(până în noiembrie 2018).

▼M54
84.

Fyodor Dmitrievich
BEREZIN
(Фëдор Дмитриевич
БЕРЕЗИН)
Fedir Dmytrovych
BEREZIN

Sexul: masculin
Data nașterii:
7.2.1960
Locul nașterii:
Donetsk (Doneţk),
Ucraina

(Федiр Дмитрович
БЕРЕЗIН)

Fost așa-numit „ministru adjunct al apărării”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Este asociat cu Igor Strelkov/Ghirkin, care
se face răspunzător de acţiuni care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei. Asumând acest rol și acţionând
în această calitate, Berezin a sprijinit, prin
urmare, acţiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei. Rămâne activ în spri
jinirea acţiunilor sau politicilor separatiste.
Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular” al „Republicii Populare Doneţk”.
În prezent, președinte al consiliului Uniunii
Scriitorilor din
„Republica
Populară
Doneţk”.

25.7.2014

Autointitulat „președinte” al așa-numitei
„Republici Novorossia”, care a solicitat
Rusiei să desfășoare trupe în Ucraina.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a sprijinit, prin urmare, acţiuni și
politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

25.7.2014

▼M38
85.

Valery Vladimirovich
KAUROV
(Валерий Влад
имирович КАУРОВ)
Valeriy Volodymy
rovych KAUROV

Sexul: masculin
Data nașterii:
2.4.1956
Locul nașterii:
Odessa, Ucraina

(Валерій Волод
имирович КАУРОВ)

Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

▼M39
86.

Serhii Anatoliyovych
ZDRILIUK (alias
Abwehr)
(Сергей Анатольевич
ЗДРИЛЮК)
(Сергій Анатолійович
ЗДРИЛЮК)

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
23.6.1972 (sau
23.7.1972)
Locul nașterii: Satul
Frontovka, regiunea
Vinnytsia (Viniţia),
Ucraina

Colaborator de rang înalt al lui Igor
Strelkov/Girkin, care se face răspunzător
de acţiuni care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei. Asumând acest rol și
acţionând în această calitate, Zdriliuk a
sprijinit, prin urmare, acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.
Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

25.7.2014
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87.

Vladimir
ANTYUFEYEV (alias
Vladimir SHEVTSOV,
Vladimir Iurievici
ANTIUFEEV, Vladimir
Gheorghievici
ALEXANDROV, Vadim
Gheorghievici
SHEVTSOV)

Date de identificare

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
19.2.1951
Locul nașterii: Novo
sibirsk, Federaţia
Rusă

Motive

Fost „ministru al securităţii statului” în
regiunea separatistă Transnistria. Fost
viceprim-ministru al „Republicii Populare
Doneţk”, responsabil de securitate și
aplicarea legii. În această calitate, a fost
responsabil de activităţile „guvernamentale”
separatiste ale așa-numitului „guvern al
Republicii Populare Doneţk”.

Data
includerii pe
listă

25.7.2014

Membru în cadrul consiliului de adminis
traţie și director general adjunct al între
prinderii de stat „United Engine Corpo
ration”, membru în consiliul de administraţie
al întreprinderii de stat pentru cercetare și
producţie „Temp”, societate pe acţiuni
denumită după F. Korotkov.

(Владимир
АНТЮФЕЕВ)

Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

▼M38

88.

Alexey Alexeyevich
GROMOV
(Алексей Алексеевич
ГРОМОВ)

89.

Sexul: masculin
Data nașterii:
31.5.1960
Locul nașterii:
Zagorsk (Sergiev
Posad), Federaţia
Rusă

Oksana TCHIGRINA,

Sexul: feminin

Oksana Aleksandrovna
CHIGRINA
(CHYHRYNA)

Data nașterii: posibil
23.7.1981

(Оксана Александровна
ЧИГРИНА)

În calitatea de prim-șef adjunct al Statului
Major al Administraţiei Prezidenţiale, este
responsabil de transmiterea de instrucţiuni
către entităţi ale mass-mediei ruse în
vederea prezentării unei poziţii favorabile
separatiștilor din Ucraina și anexării
Crimeei, sprijinind astfel destabilizarea
Ucrainei de Est și anexarea Crimeei.

30.7.2014

Fostă purtătoare de cuvânt a așa-numitului
„guvern” al așa-numitei „Republici Populare
Lugansk”, care a făcut declaraţii justificând,
printre altele, doborârea unei aeronave
militare ucrainene, luarea de ostatici și acti
vităţile de luptă ale grupărilor armate
ilegale, care au subminat, în consecinţă,
integritatea teritorială, suveranitatea și
unitatea Ucrainei.

30.7.2014

Fostă purtătoare de cuvânt a Serviciului de
presă al LNR.
Rămâne activă în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV
(Борис Алексеевич
ЛИТВИНОВ)
Borys Oleksiyovych
LYTVYNOV
(Борис Олексійович
ЛИТВИНОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
13.1.1954
Locul nașterii: Dzer
zhynsk (Djerjinsk)
[oblastul Donetsk
(Doneţk)], Ucraina

Fost membru al așa-numitului „Consiliu
Popular” și fost președinte al așa-numitului
„Consiliu
Suprem”
al
așa-numitei
„Republici Populare Doneţk”, care a fost
iniţiatorul politicilor și organizării „referen
dumului” ilegal care a condus la
proclamarea
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”, ceea ce a reprezentat o
încălcare a integrităţii teritoriale, a suvera
nităţii și a unităţii Ucrainei. Rămâne activ
în sprijinirea acţiunilor sau politicilor sepa
ratiste. În prezent, liderul Partidului
Comunist din „Republica Populară Doneţk”.

30.7.2014
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91.

Sergey Vadimovich
ABISOV
(Сергей Вадимович
АБИСОВ)
Sergiy (Serhiy) Vady
movych ABISOV

Date de identificare

Sexul: masculin
Data nașterii:
27.11.1967
Locul nașterii:
Simferopol, Crimeea,
Ucraina

(Сергій Вадимович
АБІСОВ)

Motive

Acceptând numirea sa în calitate de
așa-numit „ministru de interne al Republicii
Crimeea” de către președintele Rusiei
(Decretul nr. 301) la 5 mai 2014 și prin
acţiunile sale în calitate de așa-numit
„ministru de interne”, a subminat inte
gritatea teritorială, suveranitatea și unitatea
Ucrainei.

Data
includerii pe
listă

30.7.2014

Demis din funcţia de așa-numit „ministru de
interne al Republicii Crimeea” în iunie
2018. Asistent al „președintelui” Consiliului
de Miniștri al așa-numitei „Republici
Crimeea”.

▼M39
92.

Arkady Romanovich
ROTENBERG
Arkadii Romanovich
ROTENBERG
(Аркадий Романович
РОТЕНБЕРГ)

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
15.12.1951
Locul nașterii:
Leningrad, URSS
(Sankt Petersburg,
Federaţia Rusă)

Arkady Rotenberg este un proeminent om
de afaceri rus care are legături personale
strânse cu președintele Putin. Începând din
martie 2014, Rotenberg sau societăţile sale
au primit contracte publice în valoare de
peste 7 miliarde USD. În 2015, Rotenberg
s-a clasat pe primul loc pe lista anuală a
contractelor publice în ceea ce privește
valoarea acestora, după ce i-au fost
atribuite contracte în valoare de 555 de
miliarde de ruble din partea guvernului
rus. Multe dintre aceste contracte au fost
atribuite fără desfășurarea unor proceduri
competitive formale. La 30 ianuarie 2015,
prim-ministrul Dmitri Medvedev a semnat
un decret prin care a atribuit societăţii Stroy
gazmontazh, aparţinând lui Rotenberg, un
contract public pentru construcţia podului
Kerch între Rusia și „Republica Autonomă
Crimeea”, anexată în mod ilegal.
Prin aceste contracte, acesta a obţinut
beneficii financiare din partea factorilor de
decizie ruși răspunzători pentru anexarea
Crimeei sau pentru destabilizarea estului
Ucrainei.
Fost proprietar al societăţii Stroygazmontazh
căreia i-a fost atribuit un contract public
pentru construirea podului Kerch între
Rusia și „Republica Autonomă Crimeea”,
anexată în mod ilegal, consolidând astfel
integrarea acesteia în Federaţia Rusă, fapt
care, la rândul său, subminează și mai
mult integritatea teritorială a Ucrainei. De
asemenea, în ianuarie 2017, Stroygaz
montazh a primit un contract public în
valoare de 17 miliarde de ruble pentru
construirea unei linii de cale ferată pe
podul Kerch, fapt care, la rândul său,
subminează și mai mult integritatea teri
torială a Ucrainei.
Proprietar a două societăţi, Mostotrest și
Stroygazmontazh-Most, desemnate pentru
activităţile lor care subminează suveranitatea
Ucrainei (entităţile nr. 43 și 46 din prezenta
anexă).

30.7.2014
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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

Pentru implicarea sa în construirea podului
Kerch, i-a fost atribuit ordinul de stat
denumit „Erou al muncii al Federaţiei
Ruse” în martie 2020.
Este președintele Consiliului de adminis
traţie al editurii Prosvescheniye, care este
cunoscută pentru punerea în aplicare a
proiectului „Copiilor din Rusia: Adresa –
Crimeea”, o campanie de relaţii publice
care a fost concepută pentru a-i convinge
pe copiii din Crimeea că acum sunt
cetăţeni ruși care trăiesc în Rusia și, prin
urmare, sprijină politica guvernului rus de
integrare a Crimeei în Rusia.

▼M38

93.

Konstantin Valerevich
MALOFEEV
(Константин
Валерьевич
МАЛОФЕЕВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
3.7.1974
Locul nașterii:
Puschino, regiunea
Moscova, Federaţia
Rusă

Dl Malofeev are legături strânse cu separa
tiștii ucraineni din estul Ucrainei și Crimeea.
Este un fost angajator al dlui Borodai, fost
așa-numit „prim-ministru” al „Republicii
Populare Doneţk” și s-a întâlnit cu dl
Aksyonov, așa-numitul „prim-ministru” al
așa-numitei „Republici Crimeea” în timpul
perioadei procesului de anexare a Crimeei.
Guvernul ucrainean a deschis o anchetă
penală privind presupusul sprijin material
și financiar acordat separatiștilor. În plus, a
făcut o serie de declaraţii publice de spri
jinire a anexării Crimeei și a încorporării
Ucrainei în Rusia și, în special, a declarat
în iunie 2014 că: „Nu se poate încorpora
întreaga Ucraină în Rusia. Estul (Ucrainei),
poate”.

30.7.2014

Prin urmare, dl Malofeev acţionează în
sprijinul destabilizării estului Ucrainei.

94.

Yuriy Valentinovich
KOVALCHUK
(Юрий Валентинович
КОВАЛЬЧУК)

Sexul: masculin
Data nașterii:
25.7.1951
Locul nașterii:
Leningrad, URSS
(Sankt Petersburg,
Federaţia Rusă)

Dl Kovalchuk este o veche cunoștinţă a
președintelui Putin. Este cofondatorul așanumitei Ozero Dacha, o societate coope
rativă care reunește un grup influent de
persoane în jurul președintelui Putin.
Beneficiază de legături cu factorii de decizie
ruși. Este președintele și cel mai mare
acţionar al Bank Rossiya, din acţiunile
căreia deţinea în 2013 circa 38 %, bancă
considerată banca personală a înalţilor
oficiali ai Federaţiei Ruse. De la anexarea
ilegală a Crimeei, Bank Rossiya a deschis
filiale pe întreg teritoriul Crimeei și al
Sevastopolului, consolidând astfel integrarea
acestora în Federaţia Rusă.
În plus, Bank Rossiya are participaţii
importante
în
Grupul
naţional
al
mass-media care, la rândul său, controlează
televiziunile care sprijină în mod activ poli
ticile guvernului rus de destabilizare a
Ucrainei.

30.7.2014
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▼M41
95.

Nikolay Terentievich
SHAMALOV
(Николай Терентьевич
ШАМАЛОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
24.1.1950
Locul nașterii:
Moscow (Moscova),
Federaţia Rusă

Dl Shamalov este o veche cunoștinţă a
președintelui Putin. Este cofondatorul așanumitei Ozero Dacha, o societate coope
rativă care reunește un grup influent de
persoane în jurul președintelui Putin.

30.7.2014

Beneficiază de legături cu factorii de decizie
ruși. Este al doilea acţionar în ordinea
importanţei al Bank Rossiya, din acţiunile
căreia deţinea în 2013 circa 10 %, bancă
considerată banca personală a înalţilor func
ţionari ai Federaţiei Ruse. De la anexarea
ilegală a Crimeei, Bank Rossiya a deschis
filiale pe întreg teritoriul Crimeei și al
Sevastopolului, consolidând astfel integrarea
acestora în Federaţia Rusă.
În plus, Bank Rossiya are participaţii
importante
în
Grupul
naţional
al
mass-media care, la rândul său, controlează
televiziunile care sprijină în mod activ poli
ticile guvernului rus de destabilizare a
Ucrainei.

▼M33

_____

▼M39
97.

Vladimir Petrovich
KONONOV [alias
„Tsar” („Ţarul”)]
(Владимир Петрович
КОНОНОВ)
Volodymyr Petrovych
KONONOV

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
14.10.1974
Locul nașterii:
Gorskoe, oblastul
Lugansk, Ucraina

(Володимир Петрович
КОНОНОВ)

Începând cu data de 14 august 2014, l-a
înlocuit pe Igor Strelkov/Girkin în calitate
de așa-numit „ministru al apărării” al „Repu
blicii Populare Doneţk”. Se presupune că
din aprilie 2014 este comandantul unei
divizii a luptătorilor separatiști din Doneţk
și că a promis să ducă la îndeplinire
misiunea strategică de a respinge agresiunea
militară a Ucrainei. Prin urmare, Kononov a
sprijinit acţiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

12.9.2014

Demis din funcţia de așa-numit „ministru al
apărării” în septembrie 2018.
Șef al Direcţiei de asistenţă socială pentru
soldaţii pensionaţi și educaţie patriotică, în
subordinea așa-numitului „conducător al
Republicii Populare Doneţk”.

▼M54
98.

Miroslav Vladimirovich
RUDENKO
(Мирослав Влад
имирович РУДЕНКО)
Myroslav Volodymy
rovych RUDENKO
(Мирослав Волод
имирович РУДЕНКО)

Sexul: masculin
Data nașterii:
21.1.1983
Locul nașterii:
Debaltsevo
(Debalţeve), Ucraina

Asociat cu „miliţia populară din Donbas”. A
afirmat, printre altele, că miliţia își va
continua lupta în restul ţării. Prin urmare,
Rudenko a sprijinit acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei. Membru
al așa-numitei Comisii pentru educaţie,
știinţă și cultură a „Consiliului Popular” al
„Republicii Populare Doneţk”.

12.9.2014
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_____

▼M39
100.

Andrey Yurevich
PINCHUK
(Андрей Юрьевич
ПИНЧУК)
Andriy Yuriyovych
PINCHUK

Sexul: bărbătesc
Posibilă dată a
nașterii: 27.12.1977
Locul nașterii:
Tiraspol, Republica
Moldova

(Андрій Юрійович
ПІНЧУК)

101.

Oleg Vladimirovici
BEREZA
(Олег Владимирович
Берëза)

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
1.3.1977
Locul nașterii:
Frunze, raionul
Slobozia, Republica
Moldova

Fost „ministru al securităţii de stat” al așanumitei „Republici Populare Doneţk”.
Asociat cu Vladimir Antyufeyev, care a
fost răspunzător de activităţile „guverna
mentale” separatiste ale așa-numitului
„Guvern al Republicii Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.
Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste. Director executiv și
președinte al Consiliului de comandanţi al
„Uniunii voluntarilor din Donbas”.

12.9.2014

Fost așa-numit „ministru al afacerilor
interne” al „Republicii Populare Doneţk”.
Asociat cu Vladimir Antyufeyev, care a
fost răspunzător de activităţile „guverna
mentale” separatiste ale așa-numitului
„Guvern al Republicii Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.

12.9.2014

Fost reprezentant la Moscova al așa-numitei
„Republici Populare Doneţk”. În declaraţiile
sale a vorbit, printre altele, despre disponi
bilitatea miliţiilor de a purta un război de
gherilă și despre confiscarea de către
acestea a unor sisteme de armament de la
forţele armate ucrainene. Prin urmare, a
sprijinit acţiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

12.9.2014

▼M38
102.

Andrei Nikolaevich
RODKIN
(Андрей Николаевич
РОДКИН)

Sexul: masculin
Data nașterii:
23.9.1976
Locul nașterii:
Moscow (Moscova),
Federaţia Rusă

Unul dintre foștii lideri ai „Uniunii volun
tarilor din Donbas”.
Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

103.

Alexandr Akimovich
KARAMAN
(Александр Акимович
КАРАМАН)
Alexandru CARAMAN

Sexul: masculin
Data nașterii:
26.7.1956
Locul nașterii:
Cioburciu, raionul
Slobozia, Republica
Moldova

Fost așa-numit „viceprim-ministru pentru
afaceri sociale” al „Republicii Populare
Doneţk”. Asociat cu Vladimir Antyufeyev,
care a fost răspunzător de activităţile „guver
namentale” separatiste ale așa-numitului
„Guvern al Republicii Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.
Protejat al fostului viceprim-ministru al
Rusiei, Dmitri Rogozin. Fost șef al „depar
tamentului administrativ al Consiliului de
Miniștri” al „Republicii Populare Doneţk”.

12.9.2014
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Până în martie 2017, așa-numit „repre
zentant plenipotenţiar al președintelui” așanumitei „Republici Moldovenești Nistrene”
pe lângă Federaţia Rusă.
Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

104.

Georgiy L'vovich
MURADOV
(Георгий Львович
МУРАДОВ)

105.

Mikhail Sergeyevich
SHEREMET
(Михаил Сергеевич
ШЕРЕМЕТ)
Mykhaylo Serhiyovych
SHEREMET

Sexul: masculin
Data nașterii:
19.11.1954
Locul nașterii:
Kochmes, RSSA
Komi (în prezent
Federaţia Rusă)

Sexul: masculin
Data nașterii:
Locul nașterii:
Dzhankoy (Djankoi),
Ucraina

(Михайло Сергійович
ШЕРЕМЕТ)

Așa-numit „viceprim-ministru” al Crimeei și
reprezentant plenipotenţiar al Crimeei pe
lângă președintele Putin. Muradov a jucat
un rol important în consolidarea controlului
instituţional al Rusiei asupra Crimeei de la
anexarea ilegală. Prin urmare, a sprijinit
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

12.9.2014

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

12.9.2014

Fost așa-numit „prim-viceprim-ministru” al
Crimeei. Sheremet a jucat un rol-cheie în
organizarea și implementarea referen
dumului din Crimeea din 16 martie privind
unirea cu Rusia. Se presupune că, la data
referendumului, Sheremet era comandantul
„forţelor de autoapărare” promoscovite din
Crimeea. Prin urmare, a sprijinit acţiuni și
politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.
Ales la 18 septembrie 2016 ca deputat în
cadrul Dumei din partea peninsulei
Crimeea, ilegal anexată.

106.

Yuri Leonidovich
VOROBIOV
(Юрий Леонидович
ВОРОБЬЕВ)

107.

Vladimir Volfovich
ZHIRINOVSKY
(Владимир Вольфович
ЖИРИНОВСКИ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
Locul nașterii: Kras
noyarsk (Kras
noiarsk), Federaţia
Rusă

Sexul: masculin
Data nașterii:
25.4.1946
Locul nașterii:
Alma-Ata, RSS
Kazahă (în prezent,
Kazahstan)

Vicepreședinte al Consiliului federativ al
Federaţiei Ruse. La 1 martie 2014,
Vorobiov a sprijinit public, în Consiliul
federativ, desfășurarea de forţe ruse în
Ucraina. Ulterior a votat în favoarea
decretului aferent.

12.9.2014

Membru al Consiliului Dumei de Stat; lider
al Partidului Liberal Democratic Rus
(LDPR). A susţinut activ utilizarea forţelor
armate ruse în Ucraina și anexarea Crimeei.
A susţinut în mod activ divizarea Ucrainei.
A semnat în numele LDPR, partid pe care îl
conduce, un acord cu așa-numita „Republică
Populară Doneţk”.

12.9.2014
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▼M54

108.

Vladimir Abdualiyevich
VASILYEV
(Владимир Абду
алиевич ВАСИЛЬЕВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
11.8.1949
Locul nașterii: Klin,
regiunea Moscova,
Federaţia Rusă

Fost vicepreședinte al Dumei de Stat. La
20 martie 2014, a votat în favoarea
proiectului de lege constituţională federală
„privind acceptarea în Federaţia Rusă a
«Republicii Crimeea» și formarea în cadrul
Federaţiei Ruse de noi entităţi federale –
«Republica Crimeea» și orașul cu statut
federal Sevastopol”.

12.9.2014

Fost conducător al Republicii Daghestan.
Fost consilier al președintelui Federaţiei
Ruse.
Membru al Dumei de Stat și lider al
facţiunii „Rusia Unită” din cadrul Dumei
de Stat.

▼M39

109.

Viktor Petrovich
VODOLATSKY
(Виктор Петрович
ВОДОЛАЦКИЙ)

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
19.8.1957
Locul nașterii:
Stefanidin Dar,
regiunea Rostov,
Federaţia Rusă

Fost președinte („ataman”) al Uniunii
forţelor ruse și cazace străine. Membru al
Dumei de Stat. Prim-vicepreședinte al
Comisiei Dumei pentru chestiuni legate de
CSI, integrarea eurasiatică și legături cu
compatrioţii.

12.9.2014

A sprijinit anexarea Crimeei și a recunoscut
implicarea activă în conflictul ucrainean a
cazacilor ruși de partea separatiștilor spri
jiniţi de Moscova. La 20 martie 2014 a
votat în favoarea proiectului de lege consti
tuţională federală„Privind acceptarea în
Federaţia Rusă a«Republicii Crimeea» și
formarea în cadrul Federaţiei Ruse de noi
entităţi federale: «Republica Crimeea» și
orașul cu statut federal Sevastopol”.

▼M38

110.

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV
(Леонид Иванович
КАЛАШНИКОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
6.8.1960
Locul nașterii:
Stepnoy Dvorets
(Stepnoi Dvoreţ),
Federaţia Rusă

Fost prim-vicepreședinte al Comisiei pentru
afaceri externe a Dumei de Stat. La
20 martie 2014 a votat în favoarea
proiectului de lege constituţională federală
„privind acceptarea în Federaţia Rusă a
«Republicii Crimeea» și formarea în cadrul
Federaţiei Ruse de noi entităţi federale:
«Republica Crimeea» și orașul cu statut
federal Sevastopol”.
În prezent este președinte al Comisiei
Dumei de Stat a Rusiei pentru chestiuni
legate de CSI, integrarea eurasiatică și
legături cu compatrioţii.

12.9.2014
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▼M42

111.

Vladimir Stepanovici
NIKITIN
(Владимир Степанович
НИКИТИН)

Sexul: masculin
Data nașterii:
5.4.1948
Locul nașterii:
Opochka (Opocika),
Federaţia Rusă

Fost membru al Dumei de Stat și fost
prim-vicepreședinte al Comisiei Dumei de
Stat a Rusiei pentru chestiuni legate de
CSI, integrarea eurasiatică și legături cu
compatrioţii. La 20 martie 2014, a votat în
favoarea proiectului de lege constituţională
federală „Privind acceptarea în Federaţia
Rusă a «Republicii Crimeea» și formarea
în cadrul Federaţiei Ruse de noi entităţi
federale – «Republica Crimeea» și orașul
cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

Membru al prezidiului Comitetului Central
al Partidului Comunist al Federaţiei Ruse.
Liderul mișcării publice din întreaga Rusie
„Concord rusesc”, care încearcă să creeze o
civilizaţie rusă unică și să consolideze
poziţia Rusiei în fostul spaţiu sovietic și în
CSI.

▼M38

112.

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV
(Олег Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
Locul nașterii: Rudny
(Rudni), regiunea
Kostanai, RSS
Kazahă (în prezent,
Kazahstan)

Fost membru al Dumei de Stat și fost prim-
vicepreședinte al Comisiei Dumei de Stat a
Rusiei pentru chestiuni legate de CSI, inte
grarea eurasiatică și legături cu compatrioţii.
La 20 martie 2014 a votat în favoarea
proiectului de lege constituţională federală
„privind acceptarea în Federaţia Rusă a
«Republicii Crimeea» și formarea în cadrul
Federaţiei Ruse de noi entităţi federale:
«Republica Crimeea» și orașul cu statut
federal Sevastopol”.
Rămâne activ
separatiste.

113.

Ivan Ivanovich
MELNIKOV
(Иван Иванович
МЕЛЬНИКОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
7.8.1950
Locul nașterii: Bogo
roditsk (Bogorodiţk),
Federaţia Rusă

în

sprijinirea

12.9.2014

politicilor

Prim-vicepreședinte al Dumei de stat. La
20 martie 2014 a votat în favoarea
proiectului de lege constituţională federală
„privind acceptarea în Federaţia Rusă a
«Republicii Crimeea» și formarea în cadrul
Federaţiei Ruse de noi entităţi federale:
«Republica Crimeea» și orașul cu statut
federal Sevastopol”.

12.9.2014

Fost membru al Dumei de Stat. Fost vice
președinte al Dumei de Stat. La 20 martie
2014, a votat în favoarea proiectului de lege
constituţională federală „privind acceptarea
în Federaţia Rusă a «Republicii Crimeea»
și formarea în cadrul Federaţiei Ruse de
noi entităţi federale – «Republica Crimeea»
și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

▼M54

114.

Igor Vladimirovich
LEBEDEV
(Игорь Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
27.9.1972
Locul nașterii:
Moscow (Moscova),
Federaţia Rusă
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Nikolai Vladimirovich
LEVICHEV
(Николай Влад
имирович ЛЕВИЧЕВ)

Date de identificare

Sexul: masculin
Data nașterii:
28.5.1953
Locul nașterii:
Pushkin (Pușkin),
Federaţia Rusă

Motive

Fost membru al Dumei de Stat. Fost prim-
vicepreședinte al Dumei de Stat. La
20 martie 2014 a votat în favoarea
proiectului de lege constituţională federală
„privind acceptarea în Federaţia Rusă a
«Republicii Crimeea» și formarea în cadrul
Federaţiei Ruse de noi entităţi federale:
«Republica Crimeea» și orașul cu statut
federal Sevastopol”.

Data
includerii pe
listă

12.9.2014

În prezent, membru al Comisiei electorale
centrale.

116.

Svetlana Sergeevna
ZHUROVA
(Светлана Сергеевна
ЖУРОВА)

117.

Aleksey Vasilevich
NAUMETS
(Алексей Васильевич
HAУМЕЦ)

118.

Sergey Viktorovich
CHEMEZOV
(Сергей Викторович
ЧЕМЕЗОВ)

Sexul: feminin
Data nașterii:
7.1.1972
Locul nașterii:
Pavlov-on-the-Neva
(Pavlov-pe-Neva),
Federaţia Rusă

Sexul: masculin
Data nașterii:
11.2.1968

Sexul: masculin
Data nașterii:
20.8.1952
Locul nașterii:
Cheremkhovo
(Ceremhovo),
oblastul Irkutsk,
Federaţia Rusă

Prim-vicepreședintă a Comisiei pentru
afaceri externe a Dumei de Stat. La
20 martie 2014, a votat în favoarea
proiectului de lege constituţională federală
„privind acceptarea în Federaţia Rusă a
«Republicii Crimeea» și formarea în cadrul
Federaţiei Ruse de noi entităţi federale:
«Republica Crimeea» și orașul cu statut
federal Sevastopol”.

12.9.2014

General maior al armatei ruse. Fost
comandant al diviziei 76 aeropurtate, care
a fost implicată în acţiunile militare rusești
pe teritoriul Ucrainei, mai ales în timpul
anexării ilegale a Crimeei. Din 2018, este
șef-adjunct al Statului Major al forţelor
aeriene.

12.9.2014

Serghei Chemezov este unul dintre asociaţii
apropiaţi cunoscuţi ai președintelui Putin,
împreună cu care a fost detașat la Dresda
ca ofiţer KGB. De asemenea, este membru
al Consiliului suprem al „Rusiei Unite”.
Profită de legătura sa cu președintele rus,
fiind promovat în funcţii de conducere ale
unor întreprinderi de stat. Este președintele
concernului Rostec, cea mai mare corporaţie
de stat producătoare din domeniul apărării și
din cel industrial din Rusia. În urma unei
decizii a guvernului rus, Technopromexport,
o filială a Rostec, plănuiește să construiască
centrale producătoare de energie în Crimeea,
sprijinind astfel integrarea acesteia în
Federaţia Rusă.

12.9.2014

În plus, Rosoboronexport, o filială a Rostec,
a sprijinit integrarea întreprinderilor de
apărare din Crimeea în industria de apărare
din Rusia, consolidând astfel anexarea
ilegală a Crimeei de către Federaţia Rusă.
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▼M54

119.

Alexander Mikhailovich
BABAKOV
(Aлександр
Михайлович
БАБАКОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
8.2.1963
Locul nașterii:
Chisinau (Chișinău),
RSS Moldovenească
(în prezent Republica
Moldova)

Fost membru al Consiliului federativ al
Federaţiei Ruse. Membru al Comisiei
pentru afaceri externe. Este membru proe
minent al „Rusiei Unite” și om de afaceri
cu investiţii considerabile în Ucraina și
Crimeea.

12.9.2014

La 20 martie 2014, a votat în favoarea
proiectului de lege constituţională federală
„Privind acceptarea în Federaţia Rusă a
«Republicii Crimeea» și formarea în cadrul
Federaţiei Ruse de noi entităţi federale –
«Republica Crimeea» și orașul cu statut
federal Sevastopol”.
După fuziunea partidelor politice „O Rusie
Justă”, „Pentru Adevăr” și „Patrioţi ai
Rusiei”, Babakov a devenit secretarul prezi
diului Consiliului central al entităţii rezultate
în urma fuziunii.
Membru al Dumei de Stat, membru al
Comisiilor pentru energie, sprijin pentru
IMM-uri, afaceri ale Comunităţii Statelor
Independente (CSI), integrare eurasiatică și
sprijin pentru compatrioţi.

▼M41

120.

Sergey Yurievich
KOZYAKOV
(Сергей Юрьевич
КОЗЬЯКОВ)
Serhiy Yuriyovych
KOZYAKOV
(Сергiй Юрiйович
КОЗЬЯКОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
29.9.1982 sau
23.9.1982

În fosta sa calitate de așa-numit „șef al 29.11.2014
Comisiei electorale centrale din Lugansk”,
a fost responsabil pentru organizarea așanumitelor „alegeri” din 2 noiembrie 2014
din „Republica Populară Lugansk”. Aceste
„alegeri” au încălcat legislaţia Ucrainei și
au fost, prin urmare, ilegale. Între
octombrie 2015 și decembrie 2017, a
ocupat așa-zisa funcţie de „ministru al
justiţiei” al „Republicii Populare Lugansk”.
În consecinţă, prin asumarea acestor calităţi
și prin acţiunile întreprinse în temeiul
acestora, precum și prin organizarea
„alegerilor” ilegale, a sprijinit activ acţiuni
și politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei și care au continuat să destabilizeze
Ucraina.
Înregistrat ca notar în orașul Lugansk.
Continuă să sprijine și să legitimeze poli
ticile separatiste, în cooperare cu autorităţile
separatiste.
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▼M54

121.

Oleg Konstantinovich
AKIMOV (alias Oleh
AKIMOV)
(Олег Константинович
АКИМОВ)
Oleh Kostiantynovych
AKIMOV

Sexul: masculin
Data nașterii:
15.9.1981
Locul nașterii:
Luhansk (Lugansk),
Ucraina

(Олег Костянтинович
АКIМОВ)

Deputat din partea „Uniunii Economice 29.11.2014
Lugansk” în „Consiliul Naţional” al „Repu
blicii Populare Lugansk”. A candidat în
cadrul
așa-numitelor
„alegeri”
din
2 noiembrie 2014 la postul de așa-numit
„conducător” al „Republicii Populare
Lugansk”. Aceste „alegeri” au încălcat legi
slaţia Ucrainei și au fost, prin urmare,
ilegale. Fost „conducător” al așa-numitei
„Federaţii a Sindicatelor”. Membru al așanumitului „Consiliu Popular” al „Republicii
Populare Lugansk”. Președinte actual al
Consiliului de administraţie al organizaţiei
publice interregionale „Uniunea Comuni
tăţilor Lugansk”, reprezentant al Comisiei
pentru integrare „Russia-Donbass”.
În consecinţă, prin asumarea acestei funcţii
și acţionând în această calitate, precum și
prin participarea formală în calitate de
candidat la „alegerile” ilegale, a sprijinit
activ acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și a destabilizat și mai
mult Ucraina.
Sprijină activ acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

▼M39

122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN (alias
Larysa AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPETYAN
sau Larysa AIRA
PETYAN)
(născută ZHILKO)
(Лариса Леонидовна
АЙРАПЕТЯН) (născută
ЖИЛКО)
(Лариса Леонідівна
АЙРАПЕТЯН)

Sexul: femeiesc
Data nașterii:
21.2.1970
Locul nașterii: posibil
Antratsit (Antraţit),
oblastul Lugansk,
Ucraina

Fostă așa-numită „ministră a sănătăţii” a 29.11.2014
așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.
A candidat în cadrul așa-numitelor
„alegeri” din 2 noiembrie 2014 la postul
de „șef” al așa-numitei „Republici Populare
Lugansk”.
Respectivele „alegeri” încalcă legislaţia
Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.
În consecinţă, prin asumarea acestei calităţi
și prin acţiunile întreprinse în temeiul
acesteia, precum și prin participarea
formală în calitate de candidat la „alegerile”
ilegale, a sprijinit activ acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și a
continuat să destabilizeze Ucraina.
Rămâne activă în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.
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123.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO (alias
Yuriy SIVOKONENKO,
Yury SIVOKONENKO,
Yury SYVO
KONENKO)
(Юрий Викторович
СИВОКОНЕНКО)

Date de identificare

Sexul: masculin
Data nașterii:
7.8.1957
Locul nașterii: orașul
Stalino [în prezent
Donetsk (Doneţk)],
Ucraina

Motive

Data
includerii pe
listă

Membru al „Parlamentului” așa-numitei 29.11.2014
„Republici Populare Doneţk” și președinte
al asociaţiei publice „Uniunea veteranilor
din Donbas Berkut” și membru al mișcării
publice „Libertate pentru Donbas”. A
candidat în cadrul așa-numitelor „alegeri”
din 2 noiembrie 2014 la postul de
conducător al așa-numitei „Republici
Populare Doneţk”. Aceste alegeri au
încălcat legislaţia Ucrainei și au fost, prin
urmare, ilegale.
În consecinţă, prin asumarea acestei funcţii
și prin acţiunile întreprinse în temeiul
acesteia, precum și prin participarea
formală în calitate de candidat la „alegerile”
ilegale, a sprijinit activ acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și a
continuat să destabilizeze Ucraina.

124.

Aleksandr Igorevich
KOFMAN (alias
Oleksandr KOFMAN)
(Александр Игоревич
КОФМАН)
(Олександр Ігорович
КОФМАН)

Sexul: masculin
Data nașterii:
30.8.1977
Locul nașterii:
Makiivka [oblastul
Donetsk (Doneţk)],
Ucraina

Fost așa-numit „ministru de externe” și așa- 29.11.2014
numit „prim-vicepreședinte” al „Parla
mentului” al „Republicii Populare Doneţk”.
A candidat în cadrul așa-numitelor „alegeri”
ilegale din 2 noiembrie 2014 la postul de
așa-zis
„conducător”
al
„Republicii
Populare Doneţk”. Aceste alegeri au
încălcat legislaţia Ucrainei și au fost, prin
urmare, ilegale.
În consecinţă, prin asumarea acestei funcţii
și prin acţiunile întreprinse în temeiul
acesteia, precum și prin participarea
formală în calitate de candidat la „alegerile”
ilegale, a sprijinit activ acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și a
continuat să destabilizeze Ucraina. Este în
continuare activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.
Începând din iunie 2019 este președintele
așa-numitei „Camere publice a Republicii
Populare Doneţk”.

125.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV
(Равиль Закариевич
ХАЛИКОВ)
Ravil Zakariyovych
KHALIKOV
(Равіль Закарійович
ХАЛІКОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
23.2.1969
Locul nașterii: satul
Belozernoe, raionul
Romodanovskiy
(Romodanovski),
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)

Fost așa-numit „prim-viceprim-ministru” și 29.11.2014
fost „procuror general” al „Republicii
Populare Doneţk”.
În consecinţă, prin asumarea acestei funcţii
și prin acţiunile întreprinse în temeiul
acesteia, a sprijinit activ acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și a
continuat să destabilizeze Ucraina.
În prezent, „aghiotant” al șefului diviziei
moscovite a Comisiei de anchetă a Fede
raţiei Ruse (GSU SK).
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▼M36

126.

Dmitry Aleksandrovici
SEMYONOV
Dmitrii Aleksandrovich
SEMENOV
(Дмитрий Алекс
андрович СЕМЕНОВ)

Sexul: masculin;
Data nașterii:
1.6.1977
Locul nașterii:
Federaţia Rusă

Fost „viceprim-ministru însărcinat cu 29.11.2014
finanţele”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Lugansk”.
Prin asumarea acestei calităţi și prin
acţiunile întreprinse în temeiul acesteia, a
sprijinit activ acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.
Rămâne activ în sprijinirea structurilor sepa
ratiste ale LNR.

▼M38

127.

Oleg Evgenevich
BUGROV
(Олег Евгеньевич
БУГРОВ)
Oleh Yevhenovych
BUHROV

Sexul: masculin
Data nașterii:
29.8.1969 sau 1973
Locul nașterii: Sver
dlovsk, Lugansk,
Ucraina

(Олег Євгенович
БУГРОВ)

128.

Lesya Mikhaylovna
LAPTEVA
(Леся Михайловна
ЛАПТЕВА)
Lesya Mykhaylivna
LAPTIEVA

Sexul: feminin
Data nașterii:
11.3.1976
Locul nașterii:
Dzhambul/Jambul/
Taraz (Kazahstan)

(Леся Михайлівна
ЛАПТЄВА)

129.

Yevgeniy Eduardovich
MIKHAYLOV (alias
Yevhen Eduardovych
MYCHAYLOV)

Sexul: masculin

(Евгений Эдуардович
МИХАЙЛОВ)

Locul nașterii:
Arkhangelsk
(Arhangelsk),
Federaţia Rusă

(Євген Едуардович
МИХАЙЛОВ)

Data nașterii:
17.3.1963

Fost „ministru al apărării” al așa-numitei 29.11.2014
„Republici Populare Lugansk”.
În consecinţă, prin asumarea acestei funcţii
și prin acţiunile întreprinse în temeiul
acesteia, a sprijinit activ acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și a
continuat să destabilizeze Ucraina.

Fostă „ministră a educaţiei, știinţei, culturii 29.11.2014
și religiei” a așa-numitei „Republici
Populare Lugansk”.
În consecinţă, prin asumarea acestei funcţii
și prin acţiunile întreprinse în temeiul
acesteia, a sprijinit activ acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și a
continuat să destabilizeze Ucraina.

Fost așa-numit „ministru al Consiliului de 29.11.2014
Miniștri” (șeful administraţiei pentru afaceri
guvernamentale) al „Republicii Populare
Doneţk”.
În consecinţă, prin asumarea acestei funcţii
și prin acţiunile întreprinse în temeiul
acesteia, a sprijinit activ acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și a
continuat să destabilizeze Ucraina.
Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.
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▼M42
130.

Ihor Vladymyrovych
KOSTENOK (alias Igor
Vladimirovici
KOSTENOK)

Sexul: masculin

(Игорь Владимирович
КОСТЕНОК)

Locul nașterii:
Vodyanske, raionul
Dobropillia, oblastul
Donetsk (Doneţk),
Ucraina

Data nașterii:
15.3.1961

Водянское, Добро
польский район
Донецкой области,
Украина

Fost așa-numit „ministru al educaţiei” al 29.11.2014
„Republicii Populare Doneţk”.
În consecinţă, prin asumarea acestei funcţii
și prin acţiunile întreprinse în temeiul
acesteia, a sprijinit activ acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și a
continuat să destabilizeze Ucraina.
În prezent lucrează pentru Academia de
Management și Serviciu Public din
Doneţk, în subordinea așa-numitului
„conducător al Republicii Populare Doneţk”.
Din septembrie 2018, profesor la Departa
mentul de Stat și Administraţie Municipală
din cadrul Instituţiei de învăţământ superior
a statului federal „Universitatea de Știinţe
Economice din Rusia G. V. Plekhanov”.

▼M54
131.

Yevgeniy Vyachesla
vovich ORLOV (alias
Yevhen Vyachesla
vovych ORLOV)

Sexul: masculin
Data nașterii:
10.5.1980 sau
21.10.1983

Fost membru al „Consiliului Naţional” al 29.11.2014
așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Fost președinte al mișcării publice „Libertate
pentru Donbas”.

Locul nașterii:
Snezhnoye
(Snejnoie), oblastul
Donetsk (Doneţk),
Ucraina

În consecinţă, prin asumarea acestei funcţii
și acţionând în această calitate, a sprijinit
activ acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și a destabilizat și mai
mult Ucraina.

г. Снежное,
Донецкой области,
Украина

Fost vicepreședinte al Comisiei pentru
industrie și comerţ a Adunării Naţionale a
RPD.

Vladyslav Myko
layovych DEYNEGO
(alias Vladislav Niko
layevich DEYNEGO)

Sexul: bărbătesc

Fost „șef adjunct” al „Consiliului Popular” 29.11.2014
al
așa-numitei
„Republici
Populare
Lugansk”.

(Владислав
Миколайович
ДЕЙНЕГО)

Locul nașterii:
Romny (Romnî),
oblastul Sumy
(Sumî), Ucraina

(Евгений Вячеславович
ОРЛОВ)

▼M39
132.

(Владислав Николаевич
ДЕЙНЕГО)

Data nașterii:
12.3.1964

Ромны, Сумская
область, Украина
sau posibil satul
Gornyatskiy, raionul
Perevalsk, oblastul
Lugansk, Ucraina.

▼M18
_____

În consecinţă, prin asumarea acestei funcţii
și prin acţiunile întreprinse în temeiul
acesteia, a sprijinit activ acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și a
continuat să destabilizeze Ucraina.
În prezent este așa-numit „ministru al
afacerilor externe” al așa-numitei „Republici
Populare Lugansk”.
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▼M38
134.

Alexey Yurevich
MILCHAKOV (alias
Fritz, Serbian)
(Алексей Юрьевич
МИЛЬЧАКОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii: 30.4.
1991
Locul nașterii: St
Petersburg (Sankt
Petersburg), Federaţia
Rusă

Comandant al unităţii „Rusich”, grupare
armată separatistă implicată în luptele din
estul Ucrainei.

16.2.2015

În această calitate, a sprijinit activ acţiuni și
politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei și care au continuat să destabilizeze
Ucraina.

▼M21
_____

▼M25
_____

▼M54
137.

Eduard Aleksandrovich
BASURIN
(Эдуард Алекс
андрович БАСУРИН)
Eduard Oleksandrovych
BASURIN

Sexul: masculin
Data nașterii:
27.6.1966
Locul nașterii:
Donetsk (Doneţk),
Ucraina

(Едуард Олександрович
БАСУРIН)

Purtător de cuvânt și șef adjunct al „miliţiei
populare” a așa-numitei „Republici Populare
Doneţk”.

16.2.2015

În consecinţă, prin asumarea acestei funcţii
și acţionând în această calitate, a sprijinit
activ acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și a destabilizat și mai
mult Ucraina.
Șef adjunct și reprezentat oficial al „Depar
tamentului de miliţie populară al RPD”.

▼M42
138.

Alexander Vasilievici
ȘUBIN
(Александр Васильевич
ШУБИН)

Sexul: masculin
Data nașterii:
20.5.1972 sau
30.5.1972
Locul nașterii:
Lugansk, Ucraina

Fost așa-numit „ministru al justiţiei” al așanumitei „Republici Populare Lugansk”
ilegale. Fost președinte al „Comisiei elec
torale centrale” a așa-numitei „Republici
Populare Lugansk”.
În consecinţă, prin asumarea acestei funcţii
și prin acţiunile întreprinse în temeiul
acesteia, a sprijinit activ acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și a
continuat să destabilizeze Ucraina.
Demis din funcţia de președinte al
„Comisiei electorale centrale” a așa-numitei
„Republici Populare Lugansk” în iunie
2018.
Înregistrat ca notar în Lugansk.
Continuă să sprijine și să legitimeze poli
ticile separatiste.

16.2.2015
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▼M25
_____

▼M54

140.

Sergey Yurevich
KUZOVLEV (alias
IGNATOV, TAMBOV)
(КУЗОВЛЕВ Сергей
Юрьевич (a.k.a. Сергей;
ИГНАТОВ, ТAMБOB)]

Sexul: masculin
Data nașterii:
7.1.1967
Locul nașterii:
Michurinsk
(Miciurinsk), oblastul
Tambov, Federaţia
Rusă
Мичуринск,
Тамбовская область,
Российская
Федерация

Fost așa-numit comandant-șef al miliţiei
populare a „Republicii Populare Lugansk”.

16.2.2015

În consecinţă, prin asumarea acestei funcţii
și acţionând în această calitate, a sprijinit
activ acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și a destabilizat și mai
mult Ucraina.
Fost comandant al Armatei a 8-a a Forţelor
Armate Ruse. Șef al Statului-Major și prim
comandant adjunct al Districtului militar de
sud al Rusiei.

▼M39

141.

Ekaterina Vladimirovna
GOGIASHVILI (născută
FILIPPOVA)
(Екатерина Влад
имировна
ГОГИАШВИЛИ născută ФИЛИППОВА)
Kateryna Volody
myrivna GOGIASHVILI
(născută FILIPPOVA)

Sexul: femeiesc
Data nașterii:
20.1.1988
Locul nașterii: Kras
noarmeysk (în prezent
Pokrovsk), oblastul
Donetsk (Doneţk),
Ucraina

Fostă așa-numită „ministră a justiţiei” a așanumitei „Republici Populare Doneţk”.

16.2.2015

În consecinţă, prin asumarea acestei funcţii
și prin acţiunile întreprinse în temeiul
acesteia, a sprijinit activ acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și a
continuat să destabilizeze Ucraina.
Fostă directoare a Departamentului de orga
nizare a lucrărilor așa-numitului „Consiliu
de Miniștri al Republicii Populare Doneţk”.
Șefă adjunctă de birou a așa-numitului
„Ombudsman al Republicii Populare
Doneţk”.

(Катерина Волод
имирівна ГОГIАШВIЛI
- născută ФІЛІППОВА)

▼M38

142.

Aleksandr Yurievich
TIMOFEEV
(Александр Юрьевич
ТИМОФЕЕВ)
Oleksandr Yuriyovych
TYMOFEYEV
(Олександр Юрійович
ТИМОФЕЄВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
15.5.1971
Locul nașterii:
Nevinnomyssk
(Nevinnomîssk),
Stavropol Krai
(ţinutul Stavropol),
Federaţia Rusă
Невинномысск,
Ставропольский
край, Российская
Федерация

Fost așa-numit „ministru al finanţelor și
impozitelor” al „Republicii Populare
Doneţk”.
În consecinţă, prin asumarea acestei funcţii
și prin acţiunile întreprinse în temeiul
acesteia, a sprijinit activ acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și a
continuat să destabilizeze Ucraina.
Demis din funcţia de așa-numit „ministru al
finanţelor și impozitelor” în septembrie
2018. Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor
sau politicilor separatiste.

16.2.2015
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143.

Evgeny Vladimirovich
MANUYLOV
(Евгений Влад
имирович
МАНУЙЛОВ)
Yevhen Volodymy
rovych MANUYLOV
(Євген Володимирович
МАНУЙЛОВ)

144.

Viktor Vyacheslavovich
YATSENKO
(Виктор Вячеславович
ЯЦЕНКО)
Viktor Viacheslavovych
YATSENKO

Date de identificare

Sexul: masculin
Data nașterii:
5.1.1967
Locul nașterii: Bara
nykivka (Bara
nîkivka), raionul
Bilovodsk, regiunea
Lugansk, Ucraina

Olga Igorevna
BESEDINA
(Ольга Игоревна
БЕСЕДИНА)
Olha Ihorivna
BESEDINA

Așa-numit „ministru al bugetului” al așanumitei „Republici Populare Lugansk”.

Data
includerii pe
listă

16.2.2015

În consecinţă, prin asumarea acestei funcţii
și prin acţiunile întreprinse în temeiul
acesteia, a sprijinit activ acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și a
continuat să destabilizeze Ucraina.

с. Бараниковка
Беловодского
района Луганской
области, Украина

Sexul: masculin
Data nașterii:
22.4.1985
Locul nașterii:
Kherson (Herson),
Ucraina

(Віктор В'ячеславович
ЯЦЕНКО)

145.

Motive

Sexul: feminin
Data nașterii:
10.12.1976
Locul nașterii:
Lugansk, Ucraina

(Ольга Ігорівна
БЕСЕДІНА)

Fost așa-numit „ministru al comunicaţiilor”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”
(până în octombrie 2019).

16.2.2015

În consecinţă, prin asumarea acestei funcţii
și prin acţiunile întreprinse în temeiul
acesteia, a sprijinit activ acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și a
continuat să destabilizeze Ucraina.

Fostă așa-numită „ministră a dezvoltării
economice și a comerţului” a așa-numitei
„Republici Populare Lugansk”.

16.2.2015

În consecinţă, prin asumarea acestei funcţii
și prin acţiunile întreprinse în temeiul
acesteia, a sprijinit activ acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și a
continuat să destabilizeze Ucraina.
Fostă șefă a departamentului de comerţ
exterior din cadrul biroului șefului „adminis
traţiei Luganskului”.

▼M39

146.

Zaur Raufovich
ISMAILOV
(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)
Zaur Raufovych
ISMAYILOV
(Заур Рауфович
ІСМАЇЛОВ)

Data nașterii:
25.7.1978 (sau
23.3.1975)

Fost așa-numit „procuror general” al așanumitei „Republici Populare Lugansk”
(până în octombrie 2017). În prezent așanumit „ministru al justiţiei” al așa-numitei
„Republici Populare Lugansk”.

Locul nașterii: Krasny
Luch (Krasnîi Luci),
Voroshilovgrad
(Voroșilovgrad),
regiunea Lugansk,
Ucraina

În consecinţă, prin asumarea acestei funcţii
și prin acţiunile întreprinse în temeiul
acesteia, a sprijinit activ acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și a
continuat să destabilizeze Ucraina.

Sexul: bărbătesc

16.2.2015
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147.

Anatoly Ivanovich
ANTONOV
(Анатолий Иванович
АНТОНОВ)

Date de identificare

Sexul: masculin
Data nașterii:
Locul nașterii: Omsk,
Federaţia Rusă

Motive

Fost ministru adjunct al apărării și, în
această calitate, implicat în sprijinirea desfă
șurării de trupe ruse în Ucraina.

Data
includerii pe
listă

16.2.2015

Potrivit actualei structuri a Ministerului
Apărării din Rusia, în această calitate, a
participat la elaborarea și punerea în aplicare
a politicii Guvernului Rusiei. Aceste politici
ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea
și independenţa Ucrainei.
Începând cu 28 decembrie 2016, fost ministru
adjunct al afacerilor externe.
Deţine funcţia de ambasador în cadrul
corpului diplomatic al Federaţiei Ruse.

148.

Arkady Viktorovich
BAKHIN
(Аркадий Викторович
БАХИН)

Sexul: masculin
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 desfă
șurării de trupe rusești în Ucraina.

16.2.2015

Potrivit actualei structuri a Ministerului
Apărării din Rusia, în această calitate,
participă la elaborarea și punerea în aplicare
a politicii Guvernului Rusiei. Aceste politici
ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea
și independenţa Ucrainei.
Angajat în prezent la Rosatom.

▼M54
149.

Andrei Valeryevich
KARTAPOLOV
(Андрей Валерьевич
КАРТAПOЛOВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
9.11.1963
Locul nașterii: fosta
Republică Democrată
Germană

Fost comandant al Districtului militar de
vest. Fost director al Departamentului de
operaţii principale și șef adjunct al
Statului-Major al forţelor armate ale Fede
raţiei Ruse. A fost implicat activ în
elaborarea și punerea în aplicare a
campaniei militare a forţelor ruse în
Ucraina.

16.2.2015

Potrivit activităţilor stabilite ale StatuluiMajor, prin exercitarea controlului opera
ţional al forţelor armate, a fost implicat în
mod activ în elaborarea și punerea în
aplicare a politicii Guvernului Rusiei de
ameninţare a integrităţii teritoriale, a suvera
nităţii și a independenţei Ucrainei.
Fost ministru adjunct al apărării.
Membru al Dumei de Stat începând cu
19 septembrie 2021.

▼M32
_____
▼M38
151.

Valery Fedorovich
RASHKIN
(Валерий Фëдoрoвич
РАШКИН)

Sexul: masculin
Data nașterii:
14.3.1955
Locul nașterii:
Zhilino (Jilino),
regiunea Kaliningrad,
Federaţia Rusă

Prim-vicepreședinte al Comitetului Dumei
de stat privind chestiunile legate de etnie.

16.2.2015
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Este fondatorul mișcării civile „Krassnaya
Moskva – Ajutor pentru Frontul Roșu
Patriotic al Moscovei” care a organizat
demonstraţii publice în sprijinul separa
tiștilor, sprijinind astfel politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei. La
20 martie 2014 a votat în favoarea
proiectului de lege constituţională federală
„privind acceptarea în Federaţia Rusă a
«Republicii Crimeea» și formarea în cadrul
Federaţiei Ruse de noi entităţi federale:
«Republica Crimeea» și orașul cu statut
federal Sevastopol”.

▼M54

152.

Ruslan Ismailovich
BALBEK
(Руслан Исмаилович
БАЛЬБЕК)

Sexul: masculin
Data nașterii:
28.8.1977
Locul nașterii:
Bekabad, RSS Uzbe
kistan (în prezent
Uzbekistan)

Fost membru al Dumei de Stat, ales din
„Republica Autonomă Crimeea” ilegal
anexată.

9.11.2016

Fost vicepreședinte al Comisiei pentru
afaceri etnice a Dumei.
În 2014, Balbek a fost numit vicepreședinte
al Consiliului de Miniștri al așa-numitei
„Republici Crimeea” și a acţionat în
această
capacitate
pentru
integrarea
peninsulei Crimeea, ilegal anexată, în
Federaţia Rusă, activitate pentru care i-a
fost decernată o medalie „Pentru apărarea
«Republicii Crimeea»”. A susţinut anexarea
Crimeei în declaraţii 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.

▼M39

153.

Konstantin Mikhailovici
BAHAREV
(Константин
Михайлович
БАХАРЕВ)

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
20.10.1972
Locul nașterii:
Simferopol, RSS
Ucraineană (în
prezent Ucraina)

Membru al Dumei de Stat, ales din
„Republica Autonomă Crimeea” ilegal
anexată.
Vicepreședinte al Comisiei pentru pieţele
financiare a Dumei.
În martie 2014, Baharev a fost numit vice
președinte al Consiliului de Stat al așanumitei „Republici Crimeea”, iar în august
2014 a fost numit prim-vicepreședinte al
organismului respectiv. Acesta a recunoscut
implicarea personală în evenimentele din
2014 care au condus la anexarea ilegală a
Crimeei și a Sevastopolului, pe care a
susţinut-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. „Autorităţile” „Republicii
Crimeea” i-au decernat ordinul „Pentru loia
litate în serviciu”.

9.11.2016
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154.

Dmitry Anatolievich
BELIK
(Дмитрий Анатольевич
БЕЛИК)

Sexul: masculin
Data nașterii:
17.10.1969
Locul nașterii: Kular,
Ust-districtul Yansky,
RSS Autonomă
Iacută (în prezent
Federaţia Rusă)

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

9.11.2016

Membru al Comisiei pentru afaceri interna
ţionale a Dumei.
În calitate de membru al administraţiei
municipale a Sevastopolului în perioada
februarie-martie 2014, a sprijinit activităţile
așa-numitului „primar al poporului”, Aleksei
Chaliy. Și-a recunoscut public implicarea în
evenimentele din 2014 care au condus la
anexarea ilegală a Crimeei și a Sevasto
polului, pe care a susţinut-o public,
inclusiv pe site-ul său personal și într-un
interviu 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
„Merit pentru patrie – clasa II”.

155.

Andrei Dmitrievich
KOZENKO
(Андрей Дмитриевич
КОЗЕНКО)

156.

Svetlana Borisovna
SAVCHENKO
(Светлана Борисовна
САВЧЕНКО)

Sexul: masculin
Data nașterii:
3.8.1981
Locul nașterii:
Simferopol, RSS
Ucraineană (în
prezent Ucraina)

Sexul: feminin
Data nașterii:
24.6.1965
Locul nașterii:
Belogorsk, RSS
Ucraineană (în
prezent Ucraina)

Fost membru al Dumei de Stat, ales din
„Republica Autonomă Crimeea” ilegal
anexată.

9.11.2016

Fost membru al Comisiei pentru pieţele
financiare a Dumei.
În martie 2014, Kozenko a fost numit vice
președinte al Consiliului de Stat al așanumitei „Republici Crimeea”. Și-a recu
noscut public implicarea în evenimentele
din 2014 care au condus la anexarea
ilegală a Crimeei și a Sevastopolului, pe
care a susţinut-o public, inclusiv într-un
interviu publicat la 12 martie 2016 pe siteul gazetacrimea.ru. Pentru implicarea sa în
procesul de anexare, i s-a decernat de către
„autorităţile” locale medalia „Pentru
apărarea «Republicii Crimeea»”.

Fostă membră a Dumei de Stat, aleasă din
„Republica Autonomă Crimeea” ilegal
anexată.
Fostă membră a Comisiei pentru cultură a
Dumei.

9.11.2016
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A fost membră a Consiliului Suprem al
„Republicii Autonome Crimeea” din 2012
și, din martie 2014, a susţinut integrarea
Crimeei și a Sevastopolului, ilegal anexate,
în Federaţia Rusă. În septembrie 2014,
Savchenko a fost aleasă în Consiliul de
Stat al așa-numitei „Republici Crimeea”. A
susţinut anexarea ilegală a Crimeei și a
Sevastopolului cu numeroase ocazii în
declaraţii 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 către ţara mamă”
– gradul II și, în 2015, din partea „autori
tăţilor” „Republicii Crimeea” i s-a acordat
ordinul „Pentru loialitate în serviciu”.

157.

Pavel Valentinovich
SHPEROV
(Павел Валентинович
ШПЕРОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
4.7.1971
Locul nașterii:
Simferopol, RSS
Ucraineană (în
prezent Ucraina)

Fost membru al Dumei de Stat, ales din
„Republica Autonomă Crimeea” ilegal
anexată.

9.11.2016

Fost membru al Comisiei pentru chestiuni
legate de CSI, integrarea eurasiatică și
legături cu compatrioţii din cadrul Dumei.
În septembrie 2014, Shperov a fost ales în
Consiliul de Stat al așa-numitei „Republici
Crimeea”.
Și-a recunoscut public, inclusiv într-un
interviu publicat pe site-ul ldpr-rk.ru la
3 septembrie 2016, rolul jucat în eveni
mentele din 2014 care au condus la
anexarea ilegală a Crimeei și a Sevasto
polului și, în special, rolul jucat în orga
nizarea referendumului ilegal privind
anexarea ilegală a peninsulei.

▼M42

158.

Andrei Vladimirovici
CHEREZOV
(TSCHERESOW)
(Андрей Владимирович
ЧЕРЕЗОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
12.10.1967
Locul nașterii: Salair,
oblastul Keme
rovskaya
(Kemerovo),
Federaţia Rusă

Fost Ministru adjunct al Energiei al Fede
raţiei Ruse.
Îi revine o parte din răspunderea pentru
decizia privind transferul turbinelor de gaz
care fuseseră livrate de către Siemens Gas
Turbine Technologies OOO către OAO VO
Technopromexport pentru a fi instalate în
Crimeea. Această decizie contribuie la
crearea unei surse independente de
alimentare cu energie pentru Crimeea și
Sevastopol, ca modalitate de sprijinire a
separării acestora de Ucraina, și subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

4.8.2017
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Evgeniy Petrovich
GRABCHAK
(Евгений Петрович
ГРАБЧАК)

Date de identificare

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
18.7.1981
Locul nașterii:
Ust-Labinsk, regiunea
Krasnodar, Federaţia
Rusă

Motive

Fost șef de departament în cadrul Minis
terului Energiei al Federaţiei Ruse și
responsabil în cadrul Ministerului Energiei
al Federaţiei Ruse cu dezvoltarea de
proiecte în domeniul electroenergetic în
Crimeea. Aceste proiecte contribuie la
crearea unei surse independente de
alimentare cu energie pentru Crimeea și
Sevastopol, ca modalitate de sprijinire a
separării acestora de Ucraina, și subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

Data
includerii pe
listă

4.8.2017

Ministru adjunct al Energiei al Federaţiei
Ruse.

▼M42

160.

Serghei Anatolevici
TOPOR-GHILKA
(Сергей Анатольевич
ТОПОР-ГИЛКА)

Sexul: masculin;
Data nașterii:
17.2.1970
Locul nașterii:
Republica Socialistă
Sovietică Moldove
nească (în prezent,
Republica Moldova)
Cetăţenie: rusă

În calitatea sa de director general al OAO
„VO TPE”, a condus negocierile cu Siemens
Gas Turbine Technologies OOO privind
achiziţionarea și livrarea turbinelor de gaz
pentru o centrală electrică din Taman,
regiunea Krasnodar, Federaţia Rusă.
Ulterior, în calitatea sa de director general
al OOO „VO TPE”, a fost responsabil de
transferarea turbinelor de gaz în Crimeea și
de realizarea proiectului de construcţii
pentru termocentralele Balaklava și Tavri
ceskaia, unde au fost instalate turbinele.
Aceasta contribuie la crearea unei surse
independente de alimentare cu energie
pentru Crimeea și Sevastopol, ca modalitate
de sprijinire a separării acestora de Ucraina,
și subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

4.8.2017

▼M41

161.

Dmitry Vladimirovich
OVSYANNIKOV
(Дмитрий Влад
имирович
ОВСЯННИКОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
21.2.1977
Locul nașterii: Omsk,
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)

Fost „guvernator al Sevastopolului” (până în 21.11.2017
iulie 2019).
Ovsyannikov a fost ales „guvernator al
Sevastopolului” în urma alegerilor din
10 septembrie 2017 organizate de
Federaţia Rusă în orașul Sevastopol, anexat
în mod ilegal.
La 28 iulie 2016, președintele Putin l-a numit
în funcţia de „guvernator al Sevastopolului”
interimar. În această calitate, a depus eforturi
în direcţia unei integrări sporite a peninsulei
Crimeea, anexată în mod ilegal, în Federaţia
Rusă și, ca atare, este responsabil de sprijinirea
în mod activ sau de punerea în aplicare a unor
acţiuni sau politici care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea
și independenţa Ucrainei.

02014R0269 — RO — 15.03.2022 — 035.001 — 54
▼M41
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

În 2017, a făcut declaraţii publice în
sprijinul anexării ilegale a Crimeei și a
Sevastopolului, precum și cu ocazia
aniversării „referendumului din Crimeea”
ilegal. A comemorat veteranii așa-numitelor
„unităţi de autoapărare” care au facilitat
desfășurarea de forţe ruse în peninsula
Crimeea în perioada premergătoare anexării
ilegale a acesteia de către Federaţia Rusă și
a solicitat ca Sevastopolul să devină capitala
de sud a Federaţiei Ruse.
Fost ministru-adjunct al industriei și
comerţului din Federaţia Rusă (până în
aprilie 2020).

▼M54

162.

Inna Nikolayevna
GUZEYEVA
(Инна Николаевна
ГУЗЕЕВА)
Inna Nikolayevna
GUZEEVA
(Инна Николаевна
ГУЗЕЕВА)
Inna Mykolayivna
HUZIEIEVA
(Iнна Миколаївна
ГУЗЄЄВА)

Sexul: feminin
Data nașterii:
20.5.1971
Locul nașterii:
Crimeea, Ucraina

Vicepreședintă a Comisiei electorale din
Crimeea. În această calitate, a participat la
organizarea alegerilor pentru președinţia
Rusiei din 18 martie 2018, a alegerilor
regionale și locale din 8 septembrie 2019
și a alegerilor din septembrie 2021 pentru
Duma de Stat în teritoriile ilegal anexate,
Crimeea și Sevastopol, sprijinind și punând
în aplicare astfel în mod activ politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna
BEZRUCHENKO/
Natalia Ivanovna
BEZRUCHENKO
(Наталья Ивановна
БЕЗРУЧЕНКО)
Nataliya Ivanivna
BEZRUCHENKO
(Наталiя Iванiвна
БЕЗРУЧЕНКО)

Sexul: feminin
Data nașterii:
22.8.1979
Locul nașterii:
Simferopol, Crimeea,
Ucraina

Secretară a Comisiei electorale din Crimeea.
În această calitate, a participat la organizarea
alegerilor pentru președinţia Rusiei din
18 martie 2018, a alegerilor regionale și
locale din 8 septembrie 2019 și a alegerilor
din septembrie 2021 pentru Duma de Stat în
teritoriile ilegal anexate, Crimeea și
Sevastopol, sprijinind și punând în aplicare
astfel în mod activ politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

14.5.2018

164.

Alexander Iurievici
PETUHOV
Aleksandr Yurievich
PETUKHOV
(Александр Юрьевич
ПЕТУХОВ)
Oleksandr Yuriyovych
PIETUKHOV
(Олександр Юрiйович
ПЄТУХОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
17.7.1970
Locul nașterii:
Ryazan, Federaţia
Rusă

Fost președinte al Comisiei electorale din
Sevastopol. În această calitate, a participat
la organizarea alegerilor pentru președinţia
Rusiei din 18 martie 2018 în teritoriile
ilegal anexate, Crimeea și Sevastopol, spri
jinind și punând în aplicare astfel în mod
activ politici care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.
Inspector-șef federal al regiunii Moscova.
Din 6 aprilie 2021, asistent al reprezen
tantului plenipotenţiar al președintelui Fede
raţiei Ruse în Districtul Federal Central.

14.5.2018

▼M42
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165.

Miroslav Aleksandrovich
POGORELOV
(Мирослав Алекс
андрович
ПОГОРЕЛОВ)
Myroslav Oleksan
drovych POHORIELOV
(Мирослав Олекс
андрович
ПОГОРЄЛОВ)

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
7.6.1968
Locul nașterii: Novo
rossiysk, Federaţia
Rusă

Fost vicepreședinte al Comisiei electorale
din Sevastopol (până în mai 2019). În
această calitate, a participat la organizarea
alegerilor pentru președinţia Rusiei din
18 martie 2018 în teritoriile ilegal anexate,
Crimeea și Sevastopol, sprijinind și punând
în aplicare astfel în mod activ politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

14.5.2018

166.

Anastasiya Nikolayevna
KAPRANOVA
(Анастасия Николаевна
КАПРАНОВА)
Anastasiya Mykolayivna
KAPRANOVA
(Анастасія Миколаївна
КАПРАНОВА)

Sexul: feminin
Data nașterii: 1964
(posibil: 21 aprilie)

Fostă secretară a Comisiei electorale din
Sevastopol (până în mai 2019). În această
calitate, a participat la organizarea alegerilor
pentru președinţia Rusiei din 18 martie 2018
în teritoriile ilegal anexate, Crimeea și
Sevastopol, sprijinind și punând în aplicare
astfel în mod activ politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

14.5.2018

167.

Olga Valerievna
POZDNYAKOVA/Olga
Valeryevna
POZDNYAKOVA
(Ольга Валерьевна
ПОЗДНЯКОВА)
Olga Valeriyivna
POZDNYAKOVA
(Ольга Валерiївна
ПОЗДНЯКОВА)

Sexul: feminin
Data nașterii:
30.3.1982
Locul nașterii:
Shakhty (Șahti),
oblastul Rostov,
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)

Fostă „președintă” a „Comisiei electorale 10.12.2018
centrale” a așa-numitei „Republici Populare
Doneţk”. În această calitate a participat la
organizarea așa-numitelor „alegeri” din
11
noiembrie 2018
în așa-numita
„Republică Populară Doneţk”, sprijinind și
punând în aplicare astfel în mod activ
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și a destabilizat și mai
mult Ucraina.
Fostă șefă a Direcţiei de politică internă din
cadrul
administraţiei
așa-numitului
„conducător al Republicii Populare Doneţk”.

168.

Elena Valerievna
KRAVCHENKO/Elena
Valeryevna KRAV
CHENKO
(Елена Валериевна
КРАВЧЕНКО)
Olena Valeriyivna
KRAVCHENKO
(Олена Валеріївна
КРАВЧЕНКО)

Sexul: feminin
Data nașterii:
22.2.1983
Locul nașterii: Sver
dlovsk (Ekate
rinburg), URSS (în
prezent Federaţia
Rusă)

„Președintă” a „Comisiei electorale centrale” 10.12.2018
a
așa-numitei
„Republici
Populare
Lugansk”. În această calitate a participat la
organizarea așa-numitelor „alegeri” din
11
noiembrie 2018
în așa-numita
„Republică Populară Lugansk”, astfel spri
jinind în mod activ acţiuni și punând în
aplicare în mod activ politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și continuă
să destabilizeze Ucraina.

▼M38

▼M54

▼M38
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169.

Leonid Ivanovich
PASECHNIK
(Леонид Иванович
ПАСЕЧНИК)
Leonid Ivanovych
PASICHNYK
(Леонід Іванович
ПАСІЧНИК)

Sexul: masculin
Data nașterii:
15.3.1970
Locul nașterii:
Voroshilovgrad
(Voroșilovgrad) –
Lugansk, oblastul
Voroshilovghrad
(Voroșilovgrad), RSS
Ucraineană (în
prezent Ucraina)

„Conducător ales” al așa-numitei „Republici 10.12.2018
Populare Lugansk”. Prin asumarea acestei
calităţi și prin acţiunile întreprinse în
temeiul acesteia, a sprijinit și a pus în
aplicare în mod activ acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și
continuă să destabilizeze Ucraina.

170.

Vladimir Anatolievich
BIDYOVKA/Vladimir
Anatolievich BIDEVKA
(Владимир
Анатольевич
БИДЁВКА)
Volodymyr Anato
liyovych BIDIOVKA
(Володимир
Анатолійович
БІДЬОВКА)

Sexul: masculin
Data nașterii:
7.3.1981
Locul nașterii:
Makeevka (Makiivka)
– oblastul Donetsk
(Doneţk), Ucraina

„Președinte” al așa-numitului „Consiliu 10.12.2018
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin asumarea acestei
calităţi și prin acţiunile întreprinse în
temeiul acesteia, a sprijinit și a pus în
aplicare în mod activ acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și
continuă să destabilizeze Ucraina.

171.

Denis Nikolaevich
MIROSHNICHENKO
(Денис Николаевич
МИРОШНИЧЕНКО)

Sexul: masculin
Data nașterii:
8.12.1987
Locul nașterii:
Lugansk, Ucraina

„Președinte” al așa-numitului „Consiliu 10.12.2018
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Lugansk”. Prin asumarea acestei
calităţi și prin acţiunile întreprinse în
temeiul acesteia, a sprijinit și a pus în
aplicare în mod activ acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și
continuă să destabilizeze Ucraina.

172.

Aleksey Alekseevich
NAYDENKO
(Алексей Алексеевич
Найденко)
Oleksii Oleksiyovych
NAYDENKO
(Олексій Олексійович
НАЙДЕНКО)

Sexul: masculin
Data nașterii:
2.6.1980
Locul nașterii:
Donetsk (Doneţk),
Ucraina

„Vicepreședinte” al „Comisiei electorale 10.12.2018
centrale” a așa-numitei „Republici Populare
Doneţk”. În această calitate a participat la
organizarea așa-numitelor „alegeri” din
11
noiembrie 2018
în așa-numita
„Republică Populară Doneţk”, sprijinind și
punând în aplicare astfel în mod activ
politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei și continuă să destabilizeze
Ucraina.

173.

Vladimir Yurievich
VYSOTSKIY
(Владимир Юрьевич
ВЫСОЦКИЙ)
Volodymyr Yuriyovych
VYSOTSKYI
(Володимир Юрійович
ВИСОЦЬКИЙ)

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
7.4.1985
Locul nașterii: satul
Lekarstvennoe,
„Republica
Autonomă Crimeea”,
Ucraina

Fost „secretar” al „Comisiei electorale 10.12.2018
centrale” a așa-numitei „Republici Populare
Doneţk”. În această calitate a participat la
organizarea așa-numitelor „alegeri” din
11
noiembrie 2018
în așa-numita
„Republică Populară Doneţk”, sprijinind și
punând în aplicare astfel în mod activ
politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei și a continuat să destabilizeze
Ucraina.
Șef interimar al „Comisiei electorale
centrale” a așa-numitei „Republici Populare
Doneţk”.

▼M39
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174.

Maksim Aleksandrovich
SVIDCHENKO
(Максим Алекс
андрович
СВИДЧЕНКО)
Maksym Oleksan
drovych SVIDCHENKO
(Максим Олекс
андрович
СВІДЧЕНКО)

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
6.4.1978
Locul nașterii:
Lugansk, Ucraina

„Vicepreședinte” al „Comisiei electorale 10.12.2018
centrale” a așa-numitei „Republici Populare
Lugansk”. În această calitate a participat la
organizarea așa-numitelor „alegeri” din
11
noiembrie 2018
în așa-numita
„Republică Populară Lugansk”, sprijinind
și punând în aplicare astfel în mod activ
politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei și destabilizând în continuare
Ucraina.

175.

Ekaterina Vasilyevna
TERESHCHENKO
Ekaterina Vasilievna
TERESHCHENKO
(Екатерина Васильевна
ТЕРЕЩЕНКО)
Kateryna Vasylivna
TERESHCHENKO
(Катерина Василівна
ТЕРЕЩЕНКО)

Sexul: femeiesc
Data nașterii:
31.5.1986
Locul nașterii:
Lugansk, Ucraina

„Secretară” a „Comisiei electorale centrale” 10.12.2018
a
așa-numitei
„Republici
Populare
Lugansk”. În această calitate a participat la
organizarea așa-numitelor „alegeri” din
11
noiembrie 2018
în așa-numita
„Republică Populară Lugansk”, sprijinind
și punând în aplicare astfel în mod activ
politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei și destabilizând în continuare
Ucraina.

176.

Sergey Nikolayevich
STANKEVICH
(Сергей Николаевич
СТАНКЕВИЧ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
27.1.1963
Locul nașterii: Kali
ningrad, Federaţia
Rusă

Șef al direcţiei poliţiei de frontieră din
cadrul Serviciului Federal de Securitate al
Federaţiei Ruse pentru „Republica Crimeea
și orașul Sevastopol”, contraamiral. În
această calitate, a fost responsabil de
acţiunile pe care flota navală a pazei de
coastă a Federaţiei Ruse le-a desfășurat la
25 noiembrie 2018 împotriva Ucrainei și
care au împiedicat accesul vaselor
ucrainene la coasta lor din Marea Azov,
subminând astfel integritatea teritorială și
suveranitatea Ucrainei și subminând secu
ritatea Ucrainei prin perturbarea circulaţiei
și operabilităţii vaselor marinei ucrainene.

▼M38
15.3.2019

Acţiunile respective au sprijinit, de
asemenea, consolidarea anexării ilegale a
peninsulei Crimeea la Federaţia Rusă.

177.

Andrey Borisovich
SHEIN
(Андрей Борисович
ШЕИН)

Sexul: masculin
Data nașterii:
10.6.1971
Locul nașterii:
oblastul Ivanovskaya
(Ivanovo), Federaţia
Rusă

Șef adjunct al direcţiei poliţiei de frontieră –
șef al unităţii de pază de coastă din cadrul
Serviciului Federal de Securitate al Fede
raţiei Ruse pentru „Republica Crimeea și
orașul Sevastopol”. În această calitate, a
participat la operaţiile împotriva navelor
ucrainene și a echipajelor acestora în
cadrul acţiunilor desfășurate la 25 noiembrie
2018 de către Federaţia Rusă împotriva
Ucrainei, care au împiedicat accesul
vaselor ucrainene la coasta lor din Marea
Azov, subminând astfel integritatea teri
torială și suveranitatea Ucrainei și
subminând
securitatea Ucrainei
prin
perturbarea circulaţiei și operabilităţii
vaselor marinei ucrainene.

15.3.2019
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Acţiunile respective au sprijinit, de
asemenea, consolidarea anexării ilegale a
peninsulei Crimeea la Federaţia Rusă.

▼M39

178.

Aleksey Mikhailovich
SALYAEV
Aleksey Mikhailovich
SALYAYEV
(Алексей Михайлович
САЛЯЕВ)

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
22.8.1978 sau
4.12.1975

Comandant al navei de patrulare la frontieră
„Don” (număr de identificare: 353) a Servi
ciului de Pază de Frontieră din cadrul Servi
ciului Federal de Securitate al Federaţiei
Ruse. S-a aflat la comanda vasului care a
participat activ la acţiunile desfășurate la
25 noiembrie 2018 de către Federaţia Rusă
împotriva vaselor ucrainene și a echipajelor
acestora și a ciocnit cu pintenul etravei
remorcherul de estuar „Yany Kapu” al
Marinei Ucrainene. Acţiunile respective au
împiedicat accesul vaselor ucrainene la
coasta lor din Marea Azov, subminând
astfel integritatea teritorială și suveranitatea
Ucrainei și subminând securitatea Ucrainei
prin perturbarea circulaţiei și operabilităţii
vaselor marinei ucrainene.

15.3.2019

Acţiunile în chestiune au sprijinit, de
asemenea, consolidarea anexării ilegale a
peninsulei Crimeea la Federaţia Rusă.

179.

Andrei Olegovich
SHIPITSIN
(Андрей Олегович
ШИПИЦИН)

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
25.12.1969
Locul nașterii:
Astrakhan (Astrahan),
Federaţia Rusă

Comandant al navei de patrulare la frontieră
„Izumrud” a Serviciului de Pază de
Frontieră din cadrul Serviciului Federal de
Securitate al Federaţiei Ruse. S-a aflat la
comanda vasului care a participat activ la
acţiunile desfășurate la 25 noiembrie 2018
de către Federaţia Rusă împotriva vaselor
ucrainene și a echipajelor acestora, care au
împiedicat accesul vaselor ucrainene la
coasta lor din Marea Azov, subminând
astfel integritatea teritorială și suveranitatea
Ucrainei și subminând securitatea Ucrainei
prin perturbarea circulaţiei și operabilităţii
vaselor marinei ucrainene.

15.3.2019

Acţiunile în chestiune au sprijinit, de
asemenea, consolidarea anexării ilegale a
peninsulei Crimeea la Federaţia Rusă.

180.

Aleksey Vladimirovich
SHATOKHIN
(Алексей Влад
имирович ШАТОХИН)

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
26.1.1971

Șef al Serviciului Punctului de Control
Kerch pentru „Republica Crimeea și orașul
Sevastopol” din cadrul Serviciului Federal
de Securitate al Federaţiei Ruse. A participat
la operaţiile împotriva navelor ucrainene în
cadrul acţiunilor desfășurate la 25 noiembrie
2018 de către Federaţia Rusă împotriva
vaselor ucrainene și a echipajelor acestora,
care au împiedicat accesul vaselor ucrainene
la coasta lor din Marea Azov, subminând
astfel integritatea teritorială și suveranitatea
Ucrainei și subminând securitatea Ucrainei
prin perturbarea circulaţiei și operabilităţii
vaselor marinei ucrainene.

15.3.2019
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Acţiunile în chestiune au sprijinit, de
asemenea, consolidarea anexării ilegale a
peninsulei Crimeea la Federaţia Rusă.

▼M38

181.

Ruslan Alexandrovich
ROMASHKІN
(Руслан Александрович
РОМАШКИН)

Sexul: masculin
Data nașterii:
15.6.1976
Locul nașterii:
Ruzaevka, Mordovia
(Federaţia Rusă)

Șef al Serviciului Punctului de Control din
„Republica Crimeea și orașul Sevastopol”
din cadrul Serviciului Federal de Securitate
al Federaţiei Ruse. În această calitate, a fost
responsabil de coordonarea acţiunilor desfă
șurate la 25 noiembrie 2018 de către forţele
Federaţiei Ruse împotriva vaselor ucrainene
și a echipajelor acestora, care au împiedicat
accesul vaselor ucrainene la coasta lor din
Marea Azov, subminând astfel integritatea
teritorială și suveranitatea Ucrainei și
subminând
securitatea Ucrainei
prin
perturbarea circulaţiei și operabilităţii
vaselor marinei ucrainene.

15.3.2019

Acţiunile respective au sprijinit, de
asemenea, consolidarea anexării ilegale a
peninsulei Crimeea la Federaţia Rusă.

▼M39

182.

Sergey Alekseevich
SHCHERBAKOV
(Сергей Алексеевич
ЩЕРБАКОВ)

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
2.11.1986

A comandat nava antisubmarin „Suzdalets”
din cadrul Flotei Mării Negre a Federaţiei
Ruse, care a participat la acţiunile desfă
șurate de Federaţia Rusă împotriva navelor
ucrainene și a echipajelor acestora la
25 noiembrie 2018 și care a participat
activ la blocarea remorcherului „Yani
Kapu” și la confiscarea canonierei înarmate
„Nikopol”.
Acţiunile
respective
au
împiedicat accesul vaselor ucrainene la
coasta lor din Marea Azov, subminând
astfel integritatea teritorială și suveranitatea
Ucrainei și subminând securitatea Ucrainei
prin perturbarea circulaţiei și operabilităţii
vaselor marinei ucrainene.

15.3.2019

Acţiunile în chestiune au sprijinit, de
asemenea, consolidarea anexării ilegale a
peninsulei Crimeea la Federaţia Rusă.

▼M54

183.

Aleksandr Vladimirovich
DVORNIKOV
(Александр Влад
имирович
ДВОРНИКОВ)

Sexul: masculin Data
nașterii: 22.8.1961
Locul nașterii:
Ussuriysk (Ussuriisk),
ţinutul Primorie,
Federaţia Rusă

Comandant al Districtului militar de sud al
forţelor armate ruse, general de armată și
responsabil de forţele militare din regiune,
inclusiv din teritoriile ilegal anexate
Crimeea și Sevastopol. În această calitate,
a fost responsabil de acţiunile Flotei Mării
Negre și ale altor forţe militare desfășurate
la 25 noiembrie 2018 de către Federaţia

15.3.2019
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Rusă împotriva Ucrainei, care au împiedicat
accesul vaselor ucrainene la coasta lor din
Marea Azov, subminând astfel integritatea
teritorială și suveranitatea Ucrainei și
subminând
securitatea Ucrainei
prin
perturbarea circulaţiei și operabilităţii
vaselor marinei ucrainene.
Acţiunile în chestiune au sprijinit, de
asemenea, consolidarea anexării ilegale a
peninsulei Crimeea la Federaţia Rusă.

184.

Sergei Andreevich
DANILENKO
(Сергей Андреевич
ДАНИЛЕНКО)

Sexul: masculin
Data nașterii:
14.3.1960
Locul nașterii:
Krasnodar, URSS (în
prezent Federaţia
Rusă)

Fost șef al Comisiei electorale din
Sevastopol. În această calitate, a participat
la organizarea alegerilor locale care au
avut loc la 8 septembrie 2019 în orașul
Sevastopol, anexat în mod ilegal, sprijinind
astfel în mod activ acţiunile și politicile puse
în aplicare care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

28.1.2020

185.

Lidia Aleksandrovna
BASOVA
(Лидия Александровна
БАСОВА)
Lidiya Oleksandrivna
BASOVA
(Лiдiя Олександрiвна
БАСОВА)

Sexul: feminin
Data nașterii: 1972

Fostă șefă adjunctă a Comisiei electorale din
Sevastopol. În această calitate, a participat la
organizarea alegerilor locale care au avut loc
la 8 septembrie 2019 în orașul Sevastopol,
anexat în mod ilegal, sprijinind astfel în
mod activ acţiunile și politicile puse în
aplicare care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

28.1.2020

186.

Ekaterina Eduardovna
PYRKOVA (Екатерина
Эдуардовна
ПЫРКОВА)
Kateryna Eduardivna
PYRKOVA (Катерина
Едуардівна ПИРКОВА)

Sexul: femeiesc
Data nașterii:
22.8.1967
Locul nașterii:
Sevastopol, URSS (în
prezent Ucraina)

Secretară a Comisiei electorale din
Sevastopol. În această calitate, a participat
la organizarea alegerilor locale care au
avut loc la 8 septembrie 2019 în orașul
Sevastopol, anexat în mod ilegal, sprijinind
astfel în mod activ acţiunile și politicile puse
în aplicare care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

28.1.2020

187.

Ekaterina Borisovna
ALTABAEVA
(Екатерина Борисовна
АЛТАБАЕВА)
Kateryna Borysivna
ALTABAEVA
(Катерина Борисівна
АЛТАБАЄВА)

Sexul: femeiesc
Data nașterii:
27.5.1956
Locul nașterii:
Uglich, URSS (în
prezent Federaţia
Rusă)

Membră a Consiliului federativ al Federaţiei
Ruse pentru orașul Sevastopol, anexat în
mod ilegal. Prin asumarea acestei calităţi și
prin acţiunile întreprinse în această calitate,
ea a depus eforturi pentru o integrare sporită
a orașului Sevastopol, anexat în mod ilegal,
în Federaţia Rusă, sprijinind astfel în mod
activ acţiunile și politicile puse în aplicare
care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

28.1.2020

▼M39
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188.

Yuriy Mikhailovich
GOTSANYUK Yuriy
Mikhailovich
GOTSANIUK (Юрий
Михайлович
ГОЦАНЮК)
Iurii Mykhailovych
HOTSANIUK (Юрій
Михайлович
ГОЦАНЮК)

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
18.7.1966
Locul nașterii:
Novaya Derevnya/
Nove Selo, URSS (în
prezent Federaţia
Rusă)

Prim-ministru al așa-numitei „Republici
Crimeea”. Prin asumarea acestei calităţi și
prin acţiunile întreprinse în această calitate,
el a depus eforturi pentru o integrare sporită
a așa-numitei „Republici Crimeea” în
Federaţia Rusă, sprijinind astfel în mod
activ acţiunile și politicile puse în aplicare
care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

28.1.2020

189.

Vladimir Vladimirovich
NEMTSE (Владимир
Владимирович
НЕМЦЕВ)V Volodymyr
Volodymyrovych
NEMTSEV (Володимир
Володимирович
НЄМЦЕВ)

Sexul: bărbătesc
Data nașterii:
15.11.1971
Locul nașterii:
Sevastopol, URSS (în
prezent Ucraina)

Președinte al așa-numitei „adunări legi
slative” a orașului Sevastopol, anexat în
mod ilegal. Prin asumarea acestei calităţi și
prin acţiunile întreprinse în această calitate,
el a depus eforturi pentru o integrare sporită
a orașului Sevastopol, anexat în mod ilegal,
în Federaţia Rusă, sprijinind astfel în mod
activ acţiunile și politicile puse în aplicare
care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

28.1.2020

190.

Mikhail Vladimirovich
RAZVOZHAEV
(Михаил Влад
имирович
РАЗВОЖАЕВ)
Mykhailo Volodymy
rovich RAZVOZHAEV
(Михайло Волод
имирович
РАЗВОЖАЄВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
30.12.1980
Locul nașterii: Kras
noiarsk, URSS (în
prezent Federaţia
Rusă)

Așa-numit
„guvernator”
al
orașului
Sevastopol, anexat în mod ilegal. Prin
asumarea acestei calităţi și prin acţiunile
întreprinse în această calitate, el a depus
eforturi pentru o integrare sporită a
orașului Sevastopol, anexat în mod ilegal,
în Federaţia Rusă, sprijinind astfel în mod
activ acţiunile și politicile puse în aplicare
care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

28.1.2020

191.

Alexander Nikolaevich
GANOV
(Александр
Николаевич ГАНОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
24.10.1974
Locul nașterii:
Voronezh (Federaţia
Rusă)

Director general al JSC TC Grand Service
Express, care exploatează un serviciu
feroviar între Rusia și peninsula Crimeea,
anexată în mod ilegal. Prin urmare, acesta
sprijină consolidarea peninsulei Crimeea,
anexată în mod ilegal, ca parte integrantă a
Federaţiei Ruse, fapt care, la rândul său,
subminează și mai mult integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

1.10.2020

▼M41

▼M40
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▼M54

1.10.2020

192.

Leonid Kronidovich
RYZHENKIN
(Леонид Кронидович
РЫЖЕНЬКИН)

Sexul: masculin
Data nașterii:
10.11.1967
Locul nașterii: necu
noscut
Numărul pașa
portului: 722706177
(în 2015)

Fost director general adjunct pentru proiecte
de infrastructură la Stroigazmontazh (SGM),
care, începând cu 2015, a supravegheat
construirea podului peste strâmtoarea Kerci
(inclusiv a părţii de cale ferată a podului),
care leagă Rusia și peninsula Crimeea,
anexată în mod ilegal. Prin urmare, sprijină
consolidarea peninsulei Crimeea, anexată în
mod ilegal, ca parte integrantă a Federaţiei
Ruse, fapt care, la rândul său, subminează și
mai mult integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

193.

Mikhail Nikolaevich
BELOUSOV
(Михаил Николаевич
Белоусов)

Sexul: masculin
Data nașterii:
26.11.1964
Locul nașterii: Rusia
Cetăţenie: ucraineană,
rusă (Uniunea nu
recunoaște pașa
poartele eliberate de
Federaţia Rusă în
Crimeea)
Adresă: 117
Balaklavs’ka St, App.
48, Simferopol,
Crimeea, Ucraina

Judecător la Tribunalul districtual Kievskiy 11.10.2021
din Simferopol.
A pronunţat mai multe hotărâri părtinitoare
în cauze motivate politic împotriva
opozanţilor anexării ilegale a Crimeei și
Sevastopolului.Acesta a sprijinit astfel în
mod activ acţiuni și a pus în aplicare
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

194.

Andrey Nikolaevich
DOLGOPOLOV
(Андрей Николаевич
Долгополов)

Sexul: masculin
Data nașterii:
15.2.1959
Locul nașterii:
Kârgâzstan
Cetăţenie: ucraineană,
rusă (Uniunea nu
recunoaște pașa
poartele eliberate de
Federaţia Rusă în
Crimeea)
Adresă: 82 Peremohy
Ave, App. 343,
Simferopol, Crimeea,
Ucraina

Președintele
Tribunalului
districtual 11.10.2021
Kievskiy din Simferopol.
A pronunţat mai multe hotărâri părtinitoare
în cauze motivate politic împotriva
opozanţilor anexării ilegale a Crimeei și
Sevastopolului. Acesta a sprijinit astfel în
mod activ acţiuni și a pus în aplicare
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

▼M43
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195.

Yevgeniy Sergeevich
KOLPIKOV
(Евгений Сергеевич
КОЛПИКОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
6.5.1974
Locul nașterii:
Beryozovskaya,
districtul Danilovsky,
regiunea Volgograd,
Rusia
Cetăţenie: rusă
Adresă: Parchetul
militar al Districtului
militar sudic al Fede
raţiei Ruse
Pushkinskaya Ulitsa,
72А, Rostov, Rostov
Oblast, Rusia, 344022
Tel. (+ 7) 886326304-67, (+ 7)
8863282-79-68

Procuror al Parchetului militar al Districtului 11.10.2021
militar sudic al Federaţiei Ruse la
Rostov-pe-Don.
A urmărit în justiţie activiști pro-ucraineni
persecutaţi pentru că s-au opus anexării
peninsulei Crimeea de către Federaţia
Rusă. A iniţiat proceduri la o instanţă din
Federaţia Rusă împotriva cetăţenilor
ucraineni transferaţi forţat din peninsula
Crimeea aflată sub ocupaţie.. Acesta a
sprijinit astfel în mod activ acţiuni și a pus
în aplicare politici care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

196.

Magomed Farmanovich
MAGOMEDOV
(Магомед Фарманович
Магомедов)

Sexul: masculin
Data nașterii:
5.2.1981

Anchetator pentru cazuri speciale în cadrul 11.10.2021
Departamentului de investigaţii nr. 1,
Direcţia de investigare a cazurilor deosebit
de importante din cadrul Departamentului
principal de anchetă al Comisiei de
anchetă a Rusiei pentru Republica Crimeea
și orașul Sevastopol.
A fost implicat în anchetele penale motivate
politic împotriva
liderilor Mejlisului
poporului tătar din Crimeea, urmăriţi penal
pentru opoziţia lor activă faţă de anexarea
ilegală a peninsulei Crimeea. Acesta a
sprijinit astfel în mod activ acţiuni și a pus
în aplicare politici care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

197.

Leonid Vladimirovich
MIKHAILIUK
(Леонид Владимирович
МИХАЙЛЮК)

Sexul: masculin
Data nașterii:
1.1.1970 sau 8.7.1963
Cetăţenie: rusă
Adresa (locul de
muncă): 295034,
Simferopol, 13 I.
Franko blvd.,
Crimeea, Ucraina

Șeful
Serviciului
Federal
de 11.10.2021
Securitate (FSB) în Crimeea și Sevastopol
și al Comitetului regional de combatere a
terorismului.
A condus forţele FSB, care au intensificat
campania
de
opresiune
împotriva
persoanelor care se opun ocupaţiei ilegale
a peninsulei Crimeea de către Federaţia
Rusă. Unii dintre activiștii pro-ucraineni
arestaţi de unităţile FSB aflate sub
comanda sa au fost transferaţi forţat la
Krasnodar și Rostov-pe-Don în Rusia.
Acesta a sprijinit astfel în mod activ
acţiuni și a pus în aplicare politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.
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198.

Viktor Anatolyevich
MOZHELIANSKIY
(Виктор Анатольевич
Можелянский)

Sexul: masculin
Data nașterii:
10.5.1964
Locul nașterii:
Kharkiv (Harkov),
Ucraina
Cetăţenie: ucraineană,
rusă (Uniunea nu
recunoaște pașa
poartele eliberate de
Federaţia Rusă în
Crimeea)
Adresă: 35 Marshala
Zhukova St., Ap. 53,
Simferopol, Crimeea,
Ucraina sau
Anhars’ka St., 8
Simferopol, Crimeea,
Ucraina

Vicepreședinte al Tribunalului districtual 11.10.2021
central din Simferopol și fost judecător la
Tribunalul
districtual
Kievskiy
din
Simferopol.
A pronunţat mai multe hotărâri părtinitoare
în cauze motivate politic împotriva
opozanţilor anexării ilegale a Crimeei și
Sevastopolului. Acesta a sprijinit astfel în
mod activ acţiuni și a pus în aplicare
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

199.

Galina Vladimirovna
REDKO
(Галина Владимировна
Редько)

Sexul: feminin
Data nașterii:
22.3.1974
Locul
nașterii:Romany,
regiunea Poltava,
Ucraina
Cetăţenie: ucraineană,
rusă (Uniunea nu
recunoaște pașa
poartele eliberate de
Federaţia Rusă în
Crimeea)

Judecătoare la Curtea Supremă a Republicii 11.10.2021
Crimeea.
A pronunţat mai multe hotărâri părtinitoare
în cauze motivate politic împotriva
opozanţilor anexării ilegale a Crimeei și
Sevastopolului. Aceasta a sprijinit astfel în
mod activ acţiuni și a pus în aplicare politici
care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

200.

Vladimir Nikolaevich
TERENTEV
(Владимир Николаевич
Терентьев)

Sexul: masculin
Data nașterii:
11.11.1977
Locul nașterii:
Voronezh, Rusia
Cetăţenie: rusă
Numărul pașa
portului, numărul
naţional de identi
ficare, alte numere de
documente de iden
titate: 03 01 118013

Șeful Departamentului principal de anchetă 11.10.2021
al Comisiei de anchetă a Rusiei pentru
Republica Crimeea și orașul Sevastopol.
A supravegheat activităţile comisiei în
cazurile motivate politic împotriva acti
viștilor pro-ucraineni persecutaţi pentru
acţiunile lor care vizau opoziţia la anexarea
ilegală și restabilirea integrităţii teritoriale a
Ucrainei.
A condus activitatea anchetatorilor penali și
a sprijinit astfel în mod activ acţiuni și a pus
în aplicare politici care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

201.

Dimitriy (Dimitry,
Dmitri, Dmitry) Vale
rievich UTKIN
(Дмитрий Валерьевич
УТКИН)

Funcţie (funcţii):
fondator și
comandant al
Grupului Wagner;
director general al
Concord Management
and Consulting
Grad:
locotenent-colonel
(armata rusă)
Indicativ: Vagner/
Wagner

Dimitriy Utkin, fost ofiţer al serviciilor ruse 13.12.2021
de informaţii militare (GRU), este fondatorul
Grupului Wagner și răspunde de coor
donarea și planificarea operaţiilor vizând
desfășurarea mercenarilor Grupului Wagner
în Ucraina.
În funcţia sa de comandă a Grupului
Wagner, a fost prezent personal pe câmpul
de luptă în Ucraina, unde a coordonat și a
planificat activităţile membrilor Wagner.
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Data nașterii:
1.6.1970 sau
11.6.1970
Număr de identificare
în Grupul Wagner:
M-0209
Locul nașterii:
Asbesk, oblastul
Sverdlovst, fosta
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)
Cetăţenie: rusă
Adresă: Pskov,
Federaţia Rusă
Sexul: masculin

Astfel, având în vedere funcţia sa de
comandă, este responsabil și a pus în
aplicare în mod activ acţiuni care au
subminat și au ameninţat integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

Data
includerii pe
listă

202.

Denis Yurievich
KHARITONOV
(Денис Юрьевич
ХАРИТОНОВ)

Funcţie (funcţii): șef
regional adjunct al
diviziei Astrahan a
Uniunii voluntarilor
Donbas; membru al
Dumei oblastului
Astrahan; mercenar în
Grupul Wagner
Data nașterii:
16.3.1980
Locul nașterii:
oblastul Astrahan,
RSFS Rusă
Cetăţenie: rusă
Pașaport: 76 2759110
Eliberat de MVD
30001
Data expirării:
10.3.2030
Adresă: satul Ilinka,
oblastul Astrahan,
Federaţia Rusă
Sexul: masculin

Denis Kharitonov este șeful regional adjunct 13.12.2021
al diviziei Astrahan a Uniunii voluntarilor
Donbas, membru al Dumei oblastului
Astrahan și mercenar în Grupul Wagner.
A luptat în Donbas în batalionul separatist
Steppe, unde s-a aflat la comanda unui
pluton al unui complex de rachete anti
aeriene portabile. A recunoscut că a
doborât personal un elicopter ucrainean și
două aeronave Su-25 în timp ce se afla în
Donbas.
A primit ordinul Federaţiei Ruse de merit
pentru patrie. De asemenea, a primit
premii interne în cadrul Grupului Wagner,
precum și premii din partea șefului Uniunii
voluntarilor
Donbas
și
a
fostului
prim-ministru al așa-numitei Republici
Populare
Doneţk
(RPD),
Alexander
Borodai (căruia i se aplică măsuri restrictive
în temeiul Deciziei 2014/145/PESC a Consi
liului). Astfel, Kharitonov a sprijinit în mod
activ acţiuni și a pus în aplicare politici care
subminează și ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

203.

Sergey Vladimirovich
SHCHERBAKOV
(Сергей Владимирович
ЩЕРБАКОВ)

Funcţie (funcţii):
agent independent al
serviciilor ruse GRU
și mercenar în Grupul
Wagner
Data nașterii:
21.7.1981
Cetăţenie: rusă
Adresă: posibil:
Astrakhan, Kirovskiy
rayon, Raskolnikova
11 app. 5, Federaţia
Rusă
Sexul: masculin

Sergey Shcherbakov este agent independent 13.12.2021
al serviciilor ruse GRU și mercenar în
Grupul Wagner.
A luptat în Donbas pentru forţele separatiste
proruse ca membru al unităţii militare
responsabile de complexul de rachete anti
aeriene portabile din batalionul separatist
prorus Steppe care a doborât un elicopter
ucrainean și două aeronave Su-25 în
Donbas. Astfel, acesta a sprijinit în mod
activ acţiuni și a pus în aplicare politici
care subminează și ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.
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204.

Aleksei Yurievich
CHERNIAK
(Алексей Юрьевич
ЧЕРНЯК)

Sexul: masculin
Data nașterii:
27.8.1973
Locul nașterii: AlmaAta, RSS Kazahă (în
prezent Kazahstan)
Cetăţenie: rusă

Membru al Dumei de Stat a Federaţiei Ruse
de la 19 septembrie 2021. Ales din
„Republica Autonomă Crimeea” anexată în
mod ilegal, în așa-numita „circumscripţie
Simferopol”.
Membru al Partidului Rusia Unită, aflat la
guvernare.
Prin asumarea acestei calităţi și prin
acţiunile întreprinse în această calitate, el a
depus eforturi pentru o integrare sporită a
așa-numitei
„Republici
Crimeea”
în
Federaţia Rusă, sprijinind astfel în mod
activ acţiunile și politicile puse în aplicare
care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

21.2.2022

205.

Leonid Ivanovich
BABASHOV
(Леонид Иванович
БАБАШОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
31.1.1966
Locul nașterii:
Petrovka, oblastul
Crimeea, RSS
Ucraineană (în
prezent Ucraina)

Membru al Dumei de Stat a Federaţiei Ruse
de la 19 septembrie 2021. Ales din
„Republica Autonomă Crimeea” anexată în
mod ilegal, în așa-numita „circumscripţie
Yevpatoria”.
Membru al Partidului Rusia Unită, aflat la
guvernare.
Prin asumarea acestei calităţi și prin
acţiunile întreprinse în această calitate, el a
depus eforturi pentru o integrare sporită a
așa-numitei
„Republici
Crimeea”
în
Federaţia Rusă, sprijinind astfel în mod
activ acţiunile și politicile puse în aplicare
care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

21.2.2022

206.

Tatiana Georgievna
LOBACH
(Татьяна Георгиевна
ЛОБАЧ)

Sexul: feminin
Data nașterii:
8.1.1974
Locul nașterii:
Khmelnytskyi, RSS
Ucraineană (în
prezent Ucraina)

Membră a Dumei de Stat a Federaţiei Ruse
de la 19 septembrie 2021. Aleasă din orașul
Sevastopol, anexat în mod ilegal, în așanumita „circumscripţie Sevastopol”.
Membră a Partidului Rusia Unită, aflat la
guvernare.
Prin asumarea acestei calităţi și prin
acţiunile întreprinse în această calitate, ea a
depus eforturi pentru o integrare sporită a
orașului Sevastopol, anexat în mod ilegal,
în Federaţia Rusă, sprijinind astfel în mod
activ acţiunile și politicile puse în aplicare
care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

21.2.2022

207.

Nina Sergeevna
FAUSTOVA
(Нина Сергеевна
ФАУСТОВА)

Sexul: feminin
Data nașterii:
11.7.1983
Locul nașterii: Kyzyl,
Republica Tuva,
RSFS Rusă (în
prezent Federaţia
Rusă)

Șefa Comisiei electorale din Sevastopol,
care a participat la organizarea așanumitelor alegeri din septembrie 2021 în
„Republica Autonomă Crimeea” și orașul
Sevastopol, anexate în mod ilegal.

21.2.2022
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Prin asumarea acestei calităţi și prin
acţiunile întreprinse în această calitate, a
sprijinit și a pus în aplicare în mod activ
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

208.

Aleksandr Evgenevich
CHMYHALOV
(Александр Евгеньевич
ЧМЫХАЛОВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
13.6.1990

Șef adjunct al Comisiei electorale din
Sevastopol, care a participat la organizarea
așa-numitelor alegeri din septembrie 2021 în
„Republica Autonomă Crimeea” și orașul
Sevastopol, anexate în mod ilegal.
Membru al Partidului Rusia Unită, aflat la
guvernare.
Prin asumarea acestei calităţi și prin
acţiunile întreprinse în această calitate, a
sprijinit și a pus în aplicare în mod activ
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

21.2.2022

212.

Sergei SHOIGU
(Сергей Кужугетович
ШОЙГУ)

Data nașterii:
21.5.1955
Locul nașterii:
Chadan, Republica
Tuva, Federaţia Rusă
Cetăţenie: rusă
Funcţie: ministrul
apărării al Federaţiei
Ruse
Sexul: masculin

Serghei Shoigu este ministrul apărării al
Federaţiei Ruse. A făcut comentarii publice
afirmând că Crimeea este și rămâne rusă.
Sub comanda și ordinele sale, trupele ruse
au desfășurat exerciţii militare în Crimeea,
anexată ilegal, și au fost poziţionate la
frontieră. Poartă responsabilitatea ultimă
pentru orice acţiune militară împotriva
Ucrainei.
Prin urmare, este responsabil de sprijinirea
activă și punerea în aplicare a unor acţiuni și
politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea
sau securitatea Ucrainei.

23.2.2022

213.

Anton Vaino
(Антон Эдуардович
ВАЙНО)

Data nașterii:
17.2.1972
Locul nașterii: Tallin,
Estonia
Cetăţenie: rusă
Funcţie: șef de
cabinet al Biroului
executiv prezidenţial
Sexul: masculin

Anton Vaino este șeful de cabinet al
Biroului executiv prezidenţial. Joacă un rol
activ în procesul decizional de la Kremlin,
participând la „Consiliul de Securitate” rus
și influenţând elaborarea deciziilor de către
președinte în domeniul apărării și securităţii
naţionale a Rusiei. Anton Vaino participă,
de asemenea, la reuniuni privind dezvoltarea
socioeconomică a Crimeei și a Sevasto
polului.
Prin urmare, este responsabil de sprijinirea
activă și punerea în aplicare a unor acţiuni și
politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea
sau securitatea Ucrainei.

23.2.2022

▼M47

02014R0269 — RO — 15.03.2022 — 035.001 — 68
▼M47
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

214.

Marat KHUSNULLIN
(Марат Шакирзянович
ХУСНУЛЛИН)

Data nașterii:
9.8.1966
Locul nașterii:
Chadan, Republica
Tatarstan, Federaţia
Rusă
Funcţie: viceprimministrul Rusiei
pentru construcţii și
dezvoltare regională
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Marat Khusnullin este viceprim-ministrul
Rusiei pentru construcţii și dezvoltare
regională. În această calitate, este
responsabil de politicile guvernamentale
ruse privind Crimeea ocupată, inclusiv de
furnizarea de apă Crimeei și Sevastopolului.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni și
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich
GRIGORENKO
(Дмитрий Юрьевич
ГРИГОРЕНКО)

Data nașterii:
14.7.1978
Locul nașterii:
Nizhnevartovsk,
regiunea Tyumen,
Federaţia Rusă
Funcţii: viceprimministru al Federaţiei
Ruse – șef de cabinet
al guvernului Fede
raţiei Ruse; preșe
dintele Consiliului de
supraveghere al
Băncii VTB
Sexul: masculin

Dmitriy Grigorenko este viceprim-ministru
al Federaţiei Ruse și șef de cabinet al
guvernului Federaţiei Ruse. Este, de
asemenea, președintele Consiliului de supra
veghere al Băncii VTB, o bancă deţinută de
stat, și asociat cu Maksim Reshetnikov,
membru al Consiliului de supraveghere al
Băncii VTB.
În fosta sa calitate de director adjunct al
Serviciului Fiscal Federal al Federaţiei
Ruse, Grigorenko a fost responsabil de insti
tuirea unei noi legislaţii fiscale locale pentru
teritoriul Crimeei în urma anexării acesteia
în 2014.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni și
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei.
Este, de asemenea, responsabil de a fi oferit
sprijin material sau financiar și de a fi
obţinut beneficii de pe urma factorilor de
decizie ruși responsabili de anexarea
Crimeei sau de destabilizarea estului
Ucrainei.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich
RESHETNIKOV
(Максим Геннадьевич
РЕШЕТНИКОВ)

Data nașterii:
11.7.1979
Locul nașterii: Perm,
Federaţia Rusă
Funcţie: ministrul
Dezvoltării
Economice al Fede
raţiei Ruse; membru
al Consiliului de
supraveghere al
Băncii VTB
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Maxim
Reshetnikov
este
ministrul
Dezvoltării Economice al Federaţiei Ruse.
Este, de asemenea, membru al Consiliului
de supraveghere al Băncii VTB, o bancă
deţinută de stat, și asociat cu Dmitriy
Grigorenko, membru al Consiliului de
supraveghere al Băncii VTB.
În calitatea sa de ministru al dezvoltării
economice,
Mato
Reshetnikov
este
responsabil de programele de dezvoltare a
infrastructurii în Crimeea și Sevastopol, în
special în cadrul programului federal
„Dezvoltarea socială și economică a Repu
blicii Crimeea și a Sevastopolului până în
2022”, care a fost prelungit până în 2025.
A făcut declaraţii publice în care prezenta
planurile și priorităţile guvernului Federaţiei
Ruse în ceea ce privește dezvoltarea
economică a Crimeei și a Sevastopolului.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni și
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei.

23.2.2022
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Este, de asemenea, responsabil de a fi oferit
sprijin material sau financiar și de a fi
obţinut beneficii de pe urma factorilor de
decizie ruși responsabili de anexarea
Crimeei sau de destabilizarea estului
Ucrainei.

217.

Nikolay Anatolyevich
YEVMENOV
(alias. Nikolai
YEVMENOV)
(Николай Анатольевич
ЕВМЕНОВ)

Data nașterii:
2.4.1962
Locul nașterii:
Moscova, Rusia
Funcţie: comandantșef al Marinei Ruse
Grad: amiral
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Nikolay Yevmenov este comandant-șef al
Marinei Militare Ruse. Ca atare, este
responsabil de orice operaţie maritimă a
marinei militare ruse, inclusiv în sau către
Ucraina.
Prin urmare, este responsabil de sprijinirea
activă și punerea în aplicare a unor acţiuni și
politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea
sau securitatea Ucrainei.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich
KASATONOV
(Владимир Львович
КАСАТОНОВ)

Data nașterii:
17.6.1952
Locul nașterii:
Moscova, Rusia
Sexul: masculin

Vladimir Kasatonov este comandantul-șef
adjunct al Marinei Militare Ruse. Ca atare,
este responsabil de operaţiile navale în sau
către Ucraina.
Prin urmare, este responsabil de sprijinirea
activă și punerea în aplicare a unor acţiuni și
politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea
sau securitatea Ucrainei.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich
OSIPOV
(Игорь Владимирович
ОСИПОВ)

Data nașterii:
6.3.1973
Locul nașterii:
Așezarea NovoShunoe, districtul
Fedorovsky, regiunea
Kostanay, Republica
Socialistă Sovietică
Kazahă (în prezent
Kazahstan)
Funcţie: Comandant
șef al Flotei Mării
Negre
Grad: amiral
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Igor Osipov este comandantul șef al Flotei
Mării Negre. Ca atare, este responsabil de
orice operaţiune maritimă în sau către
Ucraina prin Marea Neagră și de restric
ţionarea libertăţii de navigaţie în Marea
Neagră.
Prin urmare, este responsabil de sprijinirea
activă și punerea în aplicare a unor acţiuni și
politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea
sau securitatea Ucrainei.

23.2.2022
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220.

Oleg Leonydovych
SALYUKOV
(Олег Леонидович
САЛЮКОВ)

Data nașterii:
21.5.1955
Locul nașterii:
Saratov, Federaţia
Rusă
Funcţie: comandant
suprem al forţelor
terestre ale Rusiei
Grad: general de
armată
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Generalul de armată Oleg Salyukov este
comandantul suprem al forţelor terestre ale
Rusiei. Ca atare, este responsabil de
operaţiile ruse la sol în sau către Ucraina.
Prin urmare, este responsabil de sprijinirea
activă și punerea în aplicare a unor acţiuni și
politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea
sau securitatea Ucrainei.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN
(Cергей CУРОВИКИН)

Data nașterii:
11.10.1966
Locul nașterii: Novo
sibirsk, Rusia
Funcţie: comandantul
general de armată al
forţelor aerospaţiale
Grad: general de
armată
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Generalul de armată Sergei Surovikin este
comandantul suprem al forţelor aerospaţiale
ale Rusiei. Ca atare, este responsabil de
operaţiile aeriene în sau către Ucraina.
Prin urmare, este responsabil de sprijinirea
activă și punerea în aplicare a unor acţiuni și
politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea
sau securitatea Ucrainei.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich
DRONOV
(alias Sergei Vladimi
rovich DRONOV)
(Сергей Владимирович
ДРОНОВ)

Data nașterii:
11.8.1962
Locul nașterii:
Almazovka, regiunea
Voroshilovograd,
Ucraina
Funcţie: Comandant
al forţelor aeriene și
adjunct al coman
dantului suprem al
forţelor aeriene și
spaţiale
Grad militar: generallocotenent
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

General-locotenentul Sergey Vladimirovich
Dronov este comandant al forţelor aeriene
și adjunct al comandantului suprem al
forţelor aeriene și spaţiale. Ca atare, este
responsabil de operaţiile aeriene în sau
către Ucraina.
Prin urmare, este responsabil de sprijinirea
activă și punerea în aplicare a unor acţiuni și
politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea
sau securitatea Ucrainei.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA
(Виолетта
ПРИГОЖИНА)

Persoane fizice
asociate: Yevgeniy
Viktorovich Prigozhin
(fiu); Lyubov Valen
tinovna Prigozhina
(noră)
Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin

Violetta Prigozhina este mama lui Yevgeny
Prigozhin și deţinătoare a Concord Mana
gement and Consulting LLC, care face
parte din Concord group, înfiinţat și
deţinut până în 2019 de fiul ei. Este deţină
toarea altor societăţi care au legături cu fiul
ei. Este asociată cu Yevgeny Prigozhin, care
este responsabil de desfășurarea merce
narilor Grupului Wagner în Ucraina și de a
fi beneficiat de contracte publice importante
cu Ministerul Apărării din Rusia în urma
anexării ilegale a Crimeei de către Rusia și
a ocupării estului Ucrainei de către sepa
ratiști sprijiniţi de Rusia.
Prin urmare, a sprijinit acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

23.2.2022
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224.

Lyubov Valentinovna
PRIGOZHINA
(Любовь Валентиновна
ПРИГОЖИНА)

Persoane fizice
asociate: Yevgeniy
Viktorovich Prigozhin
(soţ); Violetta
Prigozhina (soacră)
Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin

Lyubov Valentinovna Prigozhina este soţia
lui Yevgeny Prigozhin și deţinătoare a Agat
LLC, filială a Concord Management and
Consulting LLC, care face parte din
Concord group, înfiinţat și deţinut până în
2019 de soţul ei. Este asociată cu Yevgeny
Prigozhin, care este responsabil de desfă
șurarea mercenarilor Grupului Wagner în
Ucraina și de a fi beneficiat de contracte
publice importante cu Ministerul Apărării
din Rusia în urma anexării ilegale a
Crimeei de către Rusia și a ocupării estului
Ucrainei de către separatiști sprijiniţi de
Rusia.
Prin urmare, a sprijinit acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich
BORTNIKOV
(Денис Александрович
БОРТНИКОВ)

Data nașterii:
19.11.1974
Funcţie: vicepre
ședinte și șef al
consiliului de admi
nistraţie al VTB Bank
Cetăţenie: rusă
Persoane fizice
asociate: Alexander
Vasilyevich
Bortnikov (tată);
Tatiana Borisovna
Bortnikova (mamă)

Denis Bortnikov este fiul și, ca atare, este
asociat al lui Alexander Bortnikov – director
al Serviciului Federal de Securitate (FSB) și
membru permanent al Consiliului de Secu
ritate al Federaţiei Ruse –, care a fost
implicat în definirea politicii Guvernului
Rusiei prin care sunt ameninţate integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.
Este vicepreședinte și șef al consiliului de
administraţie al VTB Bank, poziţie din
care lucrează pentru a legitima venitul din
umbră/ilegal al tatălui său. Prin urmare,
sprijină totodată financiar factorii de
decizie ruși responsabili de anexarea
Crimeei și de destabilizarea estului Ucrainei.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich
KOSTIN
(Андрей Леонидович
КОСТИН)

Data nașterii:
21.9.1956
Locul nașterii:
Moscova, fosta URSS
(în prezent Federaţia
Rusă)
Funcţie: președintele
consiliului de admi
nistraţie al VTB Bank
Persoane asociate:
Tamara Mikhailovna
Kostina (mamă);
Leonid Alekseevich
Kostin (tată)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Andrei Leonidovich Kostin este președintele
Vneshtorbank (VTB), una dintre cele mai
importante bănci de stat din Rusia, și
membru al Consiliului Suprem al partidului
politic „Rusia Unită”.
A făcut declaraţii publice prin care a
sprijinit anexarea Crimeei și a încurajat
cetăţenii ruși să își petreacă vacanţele în
Crimeea. De asemenea, este asociat cu o
cramă și un hotel de lux din Crimeea și,
potrivit
relatărilor
din
mass-media,
proprietar al acestora.
Prin urmare, sprijină acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială a Ucrainei
și beneficiază de pe urma anexării Crimeei.

23.2.2022
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227.

Igor SHUVALOV
(Игорь Иванович
ШУВАЛОВ)

Data nașterii:
4.1.1967
Locul nașterii:
Bilibino, Federaţia
Rusă
Sexul: masculin

Igor Ivanovich Shuvalov este președintele
Corporaţiei pentru dezvoltare de stat
VEB.RF și membru al Consiliului
Comisiei Economice Eurasiatice. Anterior a
fost prim-viceprim-ministru al Rusiei. În
această funcţie, a făcut declaraţii în care a
afirmat că Rusia ar modifica normele
bugetare pentru a ţine seama de populaţia
suplimentară de două milioane de locuitori
după anexarea ilegală a Crimeei de către
Federaţia Rusă.
Prin urmare, sprijină acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN
(Маргарита Симоновна
СИМОНЬЯН)

Data nașterii:
6.4.1980
Locul nașterii:
Krasnodar, fosta
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)
Funcţie: redactor-șef
al reţelei de știri de
televiziune în limba
engleză RT (Russia
Today)
Persoane fizice
asociate: Dmitry
Konstantinovich
KISELYOV
Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin

Margarita Simonyan este o figură centrală a
propagandei guvernamentale. Este, de
asemenea, redactor-șef al reţelei de știri de
televiziune în limba engleză RT (Russia
Today) În funcţia sa, a promovat o
atitudine pozitivă faţă de anexarea Crimeei
și acţiunile separatiștilor din Donbas.
Prin urmare, a sprijinit acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA
(Мария Владимировна
ЗАХАРОВА)

Data nașterii:
24.12.1975
Locul nașterii:
Moscova, fosta URSS
(în prezent Federaţia
Rusă)
Funcţie: director al
Departamentului de
informare și presă din
cadrul Ministerului
Afacerilor Externe al
Federaţiei Ruse.
Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin

Maria Zakharova este directorul Departa
mentului de informare și presă din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei
Ruse. Figură centrală a propagandei guver
namentale, ea a promovat desfășurarea
forţelor ruse în Ucraina.
Prin urmare, a sprijinit acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

23.2.2022
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230.

Vladimir Roudolfovitch
SOLOVIEV
(Владимир
Рудольфович
СОЛОВЬЁВ)

Data nașterii:
20.10.1963
Locul nașterii:
Moscova, fosta URSS
(în prezent Federaţia
Rusă)
Funcţie: propagandist
și jurnalist de tele
viziune/radio
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Vladimir Solovyev este propagandist și
prezentator la canalul Russia-1 și Rossia
24. A primit o medalie (Ordinul Alexander
Nevsky) pentru „înalt profesionalism și
obiectivitate în acoperirea evenimentelor
din Republica Crimeea”.
Solovyov este cunoscut pentru atitudinea sa
extrem de ostilă faţă de Ucraina și pentru
lăudarea guvernului rus.
Prin urmare, este responsabil pentru spri
jinirea unor acţiuni sau politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK
(Константин КНЫРИК)

Data nașterii: 1989
(posibil)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Konstantin Knyrik este un activist prorus
care conduce MediaGroup News Front Ltd,
un site de știri înregistrat în Peninsula
Crimeea anexată ilegal. Este șeful filialei
Crimeea a partidului Rodina, un partid
pro-Kremlin din Rusia.
Konstantin Knyrik a primit medalia „pentru
reintegrarea Crimeei”.
Prin urmare, a sprijinit activ și a pus în
aplicare acţiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich
PUSHKOV
(Алексей Конс
тантинович ПУШКОВ)

Data nașterii:
10.8.1954
Locul nașterii:
Beijing, China
Cetăţenie: rusă
Telefon și fax: 8
(495) 697-58-69
Adresa biroului de
recepţie din regiunea
Federaţiei Ruse: 51
Lenina St., Perm,
614000, room 219
Numerele de telefon
și fax ale biroului de
recepţie din regiunea
Federaţiei Ruse: (342)
253-66-01
Sexul: masculin

Aleksey Konstantinovich Pushkov este un
senator din Perm Krai, membru al partidului
politic aflat la guvernare Rusia Unită și
președinte al Comisiei privind politica de
informaţii. A făcut mai multe declaraţii în
sprijinul anexării Peninsulei Crimeea și a
prezentat anexarea ca fiind un „fapt
împlinit”.
Prin urmare, este responsabil pentru spri
jinirea unor acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

23.2.2022

02014R0269 — RO — 15.03.2022 — 035.001 — 74
▼M47
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

233.

Pyotr TOLSTOY
(alias Petr Olegovich
TOLSTOY; Pyotr
Olegovich TOLSTOY)
(Пётр Олегович
ТОЛСТОЙ)

Data nașterii:
20.6.1969
Locul nașterii:
Moscova, fosta URSS
(în prezent Federaţia
Rusă)
Funcţie: jurnalist,
producător,
prezentator și poli
tician rus. vicepre
ședinte al Dumei de
Stat din 2016 și
vicepreședinte al
Adunării Parla
mentare a Consiliului
Europei din
28 ianuarie 2020.
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Pyotr Tolstoy este membru al Dumei de Stat
și șeful delegaţiei ruse în cadrul Adunării
Parlamentare
a
Consiliului
Europei
(PACE). De asemenea, este gazda
emisiunii
de
televiziune
„Vremya
Pokazhet”. Figură centrală a propagandei
guvernamentale, adoptă frecvent poziţii în
favoarea anexării Crimeei.
Prin urmare, este responsabil pentru spri
jinirea unor acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

23.2.2022

235.

Gennady Andreevich
Zyuganov
(Зюганов Геннадий
Андреевич)

Data nașterii:
26.6.1944

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

236.

Yury Vyacheslavovich
Afonin
(Афонин Юрий
Вячеславович)

Data nașterii:
22.3.1977

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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237.

Vladimir Kashin
(Кашин Владимир
Иванович)

Data nașterii:
10.8.1948

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

238.

Dmitry Novikov
(Новиков Дмитрий
Георгиевич)

Data nașterii:
12.9.1969

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

239.

Nikolay Kharitonov
(Харитонов Николай
Михайлович)

Data nașterii:
30.10.1948

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

240.

Nikolai Kolomeytsev
(Коломейцев Николай
Васильевич)

Data nașterii:
1.9.1956

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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241.

Sergey Shargunov
(Шаргунов Сергей
Александрович)

Data nașterii:
12.5.1980

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

242.

Vadim Kumin
(Кумин Вадим
Валентинович)

Data nașterii:
1.1.1973

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

243.

Yury Sinelshchikov
(Синельщиков Юрий
Петрович)

Data nașterii:
26.9.1947

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

244.

Kazbek Taysayev
(Тайсаев Казбек
Куцукович)

Data nașterii:
12.2.1967

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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245.

Alexey Kurinny
(Куринный Алексей
Владимирович)

Data nașterii:
18.1.1974

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

246.

Anzhelika Glazkova
(Глазкова Анжелика
Егоровна)

Data nașterii:
28.12.1968

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

247.

Alexander Yushchenko
(Ющенко Александр
Андреевич)

Data nașterii:
19.11.1969

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

248.

Vyacheslav Markhayev
(Мархаев Вячеслав
Михайлович)

Data nașterii:
1.6.1955

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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249.

Anatoly Bifov
(Бифов Aнатолий
Жамалович)

Data nașterii:
7.1.1963

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

250.

Nikolay Arefyev
(Николай Васильевич
Арефьев)

Data nașterii:
11.3.1949

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

251.

Boris Komotsky
(Комоцкий Борис
Олегович)

Data nașterii:
31.1.1956

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

252.

Irina Filatova
(Филатова Ирина
Анатольевна)

Data nașterii:
8.8.1978

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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253.

Sergey Levchenko
(Левченко Сергей
Георгиевич)

Data nașterii:
2.11.1953

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

254.

Artyom Prokofyev
(Прокофьев Артём
Вячеславович)

Data nașterii:
31.12.1983

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

255.

Maria Drobot
(Дробот Мария Влад
имировна)

Data nașterii:
21.3.1982

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

256.

Ivan Babich
(Бабич Иван
Николаевич)

Data nașterii:
2.9.1982

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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257.

Nikolay Osadchy
(Осадчий Николай
Иванович)

Data nașterii:
8.12.1957

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

258.

Alexey Korniyenko
(Корниенко Алексей
Викторович)

Data nașterii:
22.7.1976

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

259.

Sergey Gavrilov
(Гаврилов Сергей
Анатольевич)

Data nașterii:
27.1.1966

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

260.

Nikolay Ivanov
(Иванов Николай
Николаевич)

Data nașterii:
17.1.1957

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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261.

Roman Lyabikhov
(Лябихов Роман
Михайлович)

Data nașterii:
7.5.1973

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

262.

Vladimir Isakov
(Исаков Владимир
Павлович)

Data nașterii:
25.2.1987

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

263.

Renat Suleymanov
(Сулейманов Ренат
Исмаилович)

Data nașterii:
24.12.1965

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

264.

Vladimir Blotsky
(Блоцкий Владимир
Николаевич)

Data nașterii:
10.11.1977

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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265.

Sergey Panteleyev
(Пантелеев Сергей
Михайлович)

Data nașterii:
4.7.1951

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

266.

Georgy Kamnev
(Камнев Георгий
Петрович)

Data nașterii:
5.1.1983

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

267.

Nikolay Vasilyev
(Васильев Николай
Иванович)

Data nașterii:
28.3.1958

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

268.

Boris Ivanyuzhenkov
(Иванюженков Борис
Викторович)

Data nașterii:
28.2.1966

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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269.

Viktor Sobolev
(Соболев Виктор
Иванович)

Data nașterii:
23.2.1950

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

270.

Mikhail Avdeyev
(Авдеев Михаил
Юрьевич)

Data nașterii:
6.3.1977

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

271.

Nina Ostanina
(Останина Нина
Александровна)

Data nașterii:
26.12.1955

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

272.

Yevgeny Bessonov
(Бессонов Евгений
Иванович)

Data nașterii:
26.11.1968

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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273.

Nikolay Yezersky
(Езерский Николай
Николаевич)

Data nașterii:
8.5.1956

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

274.

Sergei Obukhov
(Обухов Сергей
Павлович)

Data nașterii:
5.10.1958

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

275.

Denis Parfyonov
(Парфенов Денис
Андреевич)

Data nașterii:
22.9.1987

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

276.

Andrei Anatolyevich
Alekhin
(Андрей Анатольевич
Алехин)

Data nașterii:
9.2.1959

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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277.

Petr Revoldovich
Ammosov
(Аммосов Петр
Револьдович)

Data nașterii:
22.9.1966

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

278.

Sergei Kazankov
(Казанков Сергей
Иванович)

Data nașterii:
9.10.1972

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

279.

Oleg Lebedev
(Лебедев Олег Алекс
андрович)

Data nașterii:
12.10.1976

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

280.

Mikhail Matveyev
(Матвеев Михаил
Николаевич)

Data nașterii:
13.5.1968

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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281.

Maria Prusakova
(Прусакова Мария
Николаевна)

Data nașterii:
4.9.1983

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

282.

Oleg Smolin
(Смолин Олег
Николаевич)

Data nașterii:
10.2.1952

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

283.

Mikhail Shchapov
(Щапов Михаил
Викторович)

Data nașterii:
20.9.1975

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

284.

Sergei Karginov
(Каргинов Сергей
Генрихович)

Data nașterii:
5.9.1969

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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285.

Yaroslav Nilov
(Нилов Ярослав
Евгеньевич)

Data nașterii:
20.3.1982

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

286.

Vladimir Sipyagin
(Владимир Влад
имирович Сипягин)

Data nașterii:
19.2.1970

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

287.

Vasily Vlasov
(Власов Василий
Максимович)

Data nașterii:
27.6.1995

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

288.

Boris Chernyshov
(Чернышов Борис
Александрович)

Data nașterii:
25.6.1991

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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289.

Andrey Lugovoy
(Луговой Андрей
Константинович)

Data nașterii:
19.9.1966

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

290.

Dmitry Svishchev
(Свищев Дмитрий
Александрович)

Data nașterii:
22.5.1969

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

291.

Valery Seleznyov
(Селезнев Валерий
Сергеевич)

Data nașterii:
5.9.1964

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

292.

Kaplan Panesh
(Панеш Каплан
Мугдинович)

Data nașterii:
4.9.1974

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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293.

Arkady Svistunov
(Свистунов Аркадий
Николаевич)

Data nașterii:
28.4.1965

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

294.

Stanislav Naumov
(Наумов Станислав
Александрович)

Data nașterii:
4.10.1972

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

295.

Vladimir Koshelev
(Кошелев Владимир
Алексеевич)

Data nașterii:
1.10.1974

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

296.

Ivan Musatov
(Мусатов Иван
Михайлович)

Data nașterii:
14.2.1976

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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297.

Yevgeny Markov
(Марков Евгений
Владимирович)

Data nașterii:
8.11.1973

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

298.

Ivan Sukharev
(Сухарев Иван Конс
тантинович)

Data nașterii:
10.6.1978

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

299.

Boris Paykin
(Пайкин Борис
Романович)

Data nașterii:
26.3.1965

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

300.

Yuri Napso
(Напсо Юрий Аисович)

Data nașterii:
17.4.1973

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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301.

Aleksei Didenko
(Диденко Алексей
Николаевич)

Data nașterii:
30.3.1983

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

302.

Aleksei Zhuravlyev
(Журавлев Алексей
Александрович)

Data nașterii:
30.6.1962

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

303.

Sergei Leonov
(Леонов Сергей
Дмитриевич)

Data nașterii:
9.5.1983

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

304.

Gennady Semigin
(Семигин Геннадий
Юрьевич)

Data nașterii:
23.3.1964

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

02014R0269 — RO — 15.03.2022 — 035.001 — 92
▼M48
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

305.

Aleksandr Terentyev
(Терентьев Александр
Васильевич)

Data nașterii:
1.1.1961

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

306.

Fedot Tumusov
(Тумусов Федот
Семёнович)

Data nașterii:
30.6.1955

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

307.

Timur Kanokov
(Каноков Тимур
Борисович)

Data nașterii:
24.9.1972

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

308.

Igor Ananskikh
(Ананских Игорь
Александрович)

Data nașterii:
6.9.1966

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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309.

Vadim Belousov
(Белоусов Вадим Влад
имирович)

Data nașterii:
2.10.1960

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

310.

Dmitry Gusev
(Гусев Дмитрий Генн
адьевич)

Data nașterii:
23.7.1972

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

311.

Aleksandr Remezkov
(Ремезков Александр
Александрович)

Data nașterii:
7.4.1962

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

312.

Andrei Kuznetsov
(Кузнецов Андрей
Анатольевич)

Data nașterii:
29.5.1972

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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313.

Sergei Kabyshev
(Кабышев Сергей
Владимирович)

Data nașterii:
4.9.1963

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

314.

Mikhail Delyagin
(Делягин Михаил
Геннадьевич)

Data nașterii:
18.3.1968

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

315.

Oleg Nilov
(Нилов Олег
Анатольевич)

Data nașterii:
8.5.1962

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

316.

Nikolai Burlyayev
(Бурляев Николай
Петрович)

Data nașterii:
3.8.1946

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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317.

Anatoli Aksakov
(Аксаков Анатолий
Геннадьевич)

Data nașterii:
28.11.1957

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

318.

Aleksandr Aksyonenko
(Аксёненко Александр
Сергеевич)

Data nașterii:
8.3.1986

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

319.

Anatoly Wasserman
(Анатолий Алекс
андрович Вассерман /
укр. Анатолiй Олекс
андрович Вассерман)

Data nașterii:
9.12.1952

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

320.

Valery Gartung
(Валерий Карлович
Гартунг)

Data nașterii:
12.11.1960

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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321.

Yuri Grigoryevich
(Григорьев Юрий
Иннокентьевич)

Data nașterii:
20.9.1969

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

322.

Dmitri Kuznetsov
(Кузнецов Дмитрий
Вадимович)

Data nașterii:
5.3.1975

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

323.

Yana Lantratova
(Лантратова Яна Вале
рьевна)

Data nașterii:
14.12.1988

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

324.

Anatoli Lisitsyn
(Лисицын Анатолий
Иванович)

Data nașterii:
26.6.1947

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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325.

Galina Khovanskaya
(Хованская Галина
Петровна)

Data nașterii:
23.8.1943

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

326.

Sergey Yakhnyuk
(Сергей Васильевич
Яхнюк)

Data nașterii:
3.7.1962

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

327.

Alexander Yakubovsky
(Александр Влад
имирович Якубовский)

Data nașterii:
7.5.1985

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

328.

Azat Ferdinandovich
Yagafarov
(Ягафаров Азат Ферд
инандович)

Data nașterii:
4.4.1961

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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329.

Aleksandr Shcherbakov
(Александр Влад
имирович Щербаков)

Data nașterii:
12.5.1965

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

330.

Nikolai Shcheglov
(Щеглов Николай
Михайлович)

Data nașterii:
16.3.1960

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

331.

Adalbi Shhagoshev
(Адальби Люлевич
Шхагошев)

Data nașterii:
6.6.1967

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

332.

Vadim Shuvalov
(Вадим Николаевич
Шувалов)

Data nașterii:
17.2.1958

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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333.

Igor Shubin
(Игорь Николаевич
Шубин)

Data nașterii:
20.12.1955

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

334.

Nadezhda Shkolkina
(Надежда Васильевна
Школкина)

Data nașterii:
12.5.1970

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

335.

Anton Shipulin
(Антон Владимирович
Шипулин)

Data nașterii:
21.8.1987

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

336.

Yuri Shvytkin
(Юрий Николаевич
Швыткин)

Data nașterii:
24.5.1965

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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337.

Sergey Chizhov
(Сергей Викторович
Чижов)

Data nașterii:
16.3.1964

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

338.

Alexey Chernyak
(Алексей Юрьевич
Черняк)

Data nașterii:
27.8.1973

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

339.

Sergei Tchepikov
(Сергей Владимирович
Чепиков)

Data nașterii:
30.1.1967

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

340.

Nikita Yurevich Chaplin
(Чаплин, Никита
Юрьевич)

Data nașterii:
28.7.1982

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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341.

Elena Moiseevna
Tsunaeva
(Елена Моисеевна
Цунаева)

Data nașterii:
13.1.1969

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

342.

Nikolay Grigorevich
Tsed
(Николай Григорьевич
Цед)

Data nașterii:
6.1.1959

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

343.

Murat Khasanov
(Мурат Русланович
Хасанов)

Data nașterii:
10.12.1970

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

344.

Ekaterina Vladimirovna
Kharchenko
(Харченко Екатерина
Владимировна)

Data nașterii:
11.8.1977

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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345.

Sultan Khamzaev
(Хамзаев Бийсултан
Султанбиевич)

Data nașterii:
24.5.1982

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

346.

Tamara Frolova
(Тамара Ивановна
Фролова)

Data nașterii:
2.11.1959

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

347.

Vyacheslav Vasilevich
Fomichev
(Вячеслав Васильевич
Фомичёв)

Data nașterii:
26.4.1965

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

348.

Vyacheslav Fetisov
(Вячеслав Фетисов)

Data nașterii:
20.4.1958

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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349.

Pavel Fedyaev
(Павел Михайлович
Федяев)

Data nașterii:
31.7.1982

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

350.

Yevgeny Fyodorov
(Евгений Алексеевич
Фёдоров)

Data nașterii:
11.5.1963

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

351.

Airat Farrakhov
(Айрат Закиевич
Фаррахов)

Data nașterii:
17.2.1968

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

352.

Oksana Fadina
(Оксана Николаевна
Фадина)

Data nașterii:
3.7.1976

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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353.

Rimma Amirovna
Utyasheva
(Римма Амировна
Утяшева)

Data nașterii:
3.1.1952

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

354.

Larisa Tutova
(Лариса Николаевна
Тутова)

Data nașterii:
18.10.1969

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

355.

Artyom Turov
(Артём Викторович
Туров)

Data nașterii:
1.3.1984

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

356.

Andrey Fedorovich
Trifonov
(Андрей Фёдорович
Трифонов)

Data nașterii:
1.5.1965

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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357.

Aleksandr Pavlovich
Teterdinko
(Александр Павлович
Тетердинко)

Data nașterii:
20.11.1983

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

358.

Roman Teryushkov
(Роман Игоревич
Терюшков)

Data nașterii:
20.12.1979

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

359.

Mikhail Terentyev
(Михаил Борисович
Терентьев)

Data nașterii:
14.5.1970

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

360.

Sergey Ten
(Сергей Юрьевич Тен)

Data nașterii:
25.8.1976

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

02014R0269 — RO — 15.03.2022 — 035.001 — 106
▼M48
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

361.

Muslim Barisovich
Tatriev
(Муслим Барисович
Татриев)

Data nașterii:
11.1.1980

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

362.

Michail Vasilevich
Tarasenko
(Михаил Васильевич
Тарасенко)

Data nașterii:
21.11.1947

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

363.

Artur Taymazov
(Артур Борисович
Таймазов)

Data nașterii:
20.7.1979

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

364.

Ekaterina Stenyakina
(Екатерина Петровна
Стенякина)

Data nașterii:
4.5.1985

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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365.

Mikhail Starshinov
(Михаил Евгеньевич
Старшинов)

Data nașterii:
12.12.1971

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

366.

Aleksandr Yurevich
Spiridonov
(Александр Юрьевич
Спиридонов)

Data nașterii:
3.1.1989

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

367.

Sergey Anatolevich
Solovev
(Сергей Анатольевич
Соловьев)

Data nașterii:
1.5.1961

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

368.

Sergey Sokol
(Сергей Михайлович
Сокол)

Data nașterii:
17.12.1970

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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369.

Viktor Vladimirovich
Smirnov
(Виктор Владимирович
Смирнов)

Data nașterii:
9.9.1968

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

370.

Valeriy Skrug
(Валерий Степанович
Скруг)

Data nașterii:
20.6.1963

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

371.

Andrei Skoch
(Андрей Владимирович
Скоч)

Data nașterii:
30.1.1966

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

372.

Gennadiy Sklyar
(Геннадий Иванович
Скляр)

Data nașterii:
17.5.1952

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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373.

Aleksandr Anatolevich
Skachkov
(Александр
Анатольевич Скачков)

Data nașterii:
21.11.1960

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

374.

Aleksey Sitnikov
(Алексей Влад
имирович Ситников)

Data nașterii:
19.6.1971

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

375.

Pavel Vladimirovich
Simigin
(Симигин Павел Влад
имирович)

Data nașterii:
26.7.1968

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

376.

Leonid Jakovlevitch
Simanovskiy
(Симановский Леонид
Яковлевич)

Data nașterii:
19.7.1949

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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377.

Vladimir Borisovich
Senin
(Сенин Владимир
Борисович)

Data nașterii:
17.9.1960

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

378.

Viktor Seliverstov
(Селиверстов Виктор
Валентинович)

Data nașterii:
2.8.1954

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

379.

Aydyn Nikolaevich
Saryglar
(Айдын Николаевич
Сарыглар)

Data nașterii:
22.2.1988

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

380.

Yuliya Vladimirovna
Saranova
(Юлия Владимировна
Саранова)

Data nașterii:
21.10.1988

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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381.

Shamsail Saraliyev
(Шамсаил Юнусович
Саралиев)

Data nașterii:
5.11.1973

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

382.

Aleksandr Samokutyaev
(Александр
Михайлович
Самокутяев)

Data nașterii:
13.3.1970

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

383.

Vladimir Igorevich
Samokish
(Владимир Игоревич
Самокиш)

Data nașterii:
20.9.1975

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

384.

Alla Leonidovna Salaeva
(Алла Леонидовна
Салаева)

Data nașterii:
14.9.1979

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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385.

Oleg Savchenko
(Олег Владимирович
Савченко)

Data nașterii:
25.10.1966

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

386.

Dmitry Savelyev
(Дмитрий Иванович
Савельев)

Data nașterii:
25.5.1971

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

387.

Khizri Abakarov
(Хизри Магомедович
Абакаров)

Data nașterii:
28.6.1960

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

388.

Bekkhan Agayev
(Бекхан Вахаевич
Агаев)

Data nașterii:
29.3.1975

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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389.

Rahim Asimov
(Рахим Азизбоевич
Азимов)

Data nașterii:
16.8.1964

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

390.

Elvira Aitkulova
(Эльвира Ринатовна
Аиткулова)

Data nașterii:
19.8.1973

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

391.

Nikolay Alexeyenko
(Николай Николаевич
Алексеенко)

Data nașterii:
29.11.1971

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

392.

Sergey Altukhov
(Сергей Викторович
Алтухов)

Data nașterii:
23.2.1982

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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393.

Andrey Alshevskih
(Андрей Геннадьевич
Альшевских)

Data nașterii:
14.5.1972

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

394.

Olga Amelchenkova
(Ольга Николаевна
Амельченкова)

Data nașterii:
5.9.1990

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

395.

Andrey Anikeyev
(Андрей Анатольевич
Аникеев)

Data nașterii:
16.12.1961

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

396.

Grigori Wiktorowitsch
Anikeev
(Григорий Викторович
Аникеев)

Data nașterii:
28.2.1972

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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397.

Igor Antropenko
(Игорь Александрович
Антропенко)

Data nașterii:
10.12.1969

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

398.

Olga Anufriyeva
(Ольга Николаевна
Ануфриева)

Data nașterii:
18.8.1974

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

399.

Valentina Artamonova
(Валентина Николаевна
Артамонова)

Data nașterii:
13.12.1960

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

400.

Aljona Igorevna
Arschinova
(Алёна Игоревна
Аршинова)

Data nașterii:
3.3.1985

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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401.

Rinat Ayupov
(Ринат Зайдулаевич
Аюпов),

Data nașterii:
13.8.1974

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

402.

Leonid Babashov
(Леонид Иванович
Бабашов)

Data nașterii:
31.1.1966

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

403.

Timofey Bazhenov
(Тимофей Баженов)

Data nașterii:
25.1.1976

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

404.

Zarif Baiguskarov
(Зариф Закирович
Байгускаров)

Data nașterii:
30.6.1967

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

02014R0269 — RO — 15.03.2022 — 035.001 — 117
▼M48
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

405.

Bekkhan Barakhoyev
(Бекхан Абдулх
амидович Барахоев)

Data nașterii:
1.8.1973

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

406.

Anton Basansky
(Антон Александрович
Басанский)

Data nașterii:
9.7.1987

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

407.

Rima Akberdinowna
Batalova
(Рима Акбердиновна
Баталова)

Data nașterii:
1.1.1964

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

408.

Vitaly Bakhmetyev
(Виталий Викторович
Бахметьев)

Data nașterii:
12.8.1961

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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409.

Badma Bashankayev
(Бадма Николаевич
Башанкаев)

Data nașterii:
16.6.1978

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

410.

Irina Belych
(Ирина Викторовна
Белых)

Data nașterii:
16.8.1964

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

411.

Svetlana Bessarab
(Светлана Викторовна
Бессараб),

Data nașterii:
7.12.1970

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

412.

Daniil Bessarabov
(Даниил Владимирович
Бессарабов)

Data nașterii:
9.7.1976

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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413.

Sergey Bidonko
(Сергей Юрьевич
Бидонько)

Data nașterii:
18.8.1975

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

414.

Artyom Bichayev
(Артём Александрович
Бичаев)

Data nașterii:
4.4.1990

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

415.

Irek Borissowitsch
Boguslawski
(Ирек Борисович Богу
славский)

Data nașterii:
9.9.1967

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

416.

Jelena Bondarenko
(Елена Вениаминовна
Бондаренко)

Data nașterii:
10.6.1968

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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417.

Alexander Borissov
(Александр Алекс
андрович Борисов)

Data nașterii:
17.8.1974

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

418.

Alexander Borodai
(Александр Юрьевич
Бородай)

Data nașterii:
25.7.1972

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

419.

Nikolay Bortsov
(Николай Иванович
Борцов)

Data nașterii:
8.5.1945

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

420.

Sergey Boyarskiy
(Сергей Михайлович
Боярский)

Data nașterii:
24.1.1980

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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421.

Nikolai Brykin
(Николай Гаврилович
Брыкин)

Data nașterii:
25.11.1959

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

422.

Nikolai Buduyev
(Николай Робертович
Будуев)

Data nașterii:
24.3.1974

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

423.

Vadim Bulavinov
(Вадим Евгеньевич
Булавинов)

Data nașterii:
20.3.1963

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

424.

Sergey Burlakov
(Сергей Владимирович
Бурлаков)

Data nașterii:
26.5.1971

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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425.

Vladimir Burmatov
(Владимир Влад
имирович Бурматов)

Data nașterii:
18.8.1981

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

426.

Maria Valerjevna Butina
(Мария Валерьевна
Бутина)

Data nașterii:
10.11.1988

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

427.

Tatiana Butskaya
(Татьяна Викторовна
Буцкая)

Data nașterii:
8.5.1975

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

428.

Ernest Valeev
(Эрнест Абдулович
Валеев)

Data nașterii:
7.4.1950

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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429.

Oleg Valenchuk
(Олег Дорианович
Валенчук)

Data nașterii:
14.9.1960

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

430.

Nikolai Valueev
(Николай Сергеевич
Валуев)

Data nașterii:
21.8.1973

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

431.

Maria Vasilkova
(Мария Викторовна
Василькова)

Data nașterii:
13.2.1978

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

432.

Alexey Veller
(Алексей Борисович
Веллер)

Data nașterii:
9.1.1966

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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433.

Sergey Veremeenko
(Сергей Алексеевич
Веремеенко)

Data nașterii:
26.9.1955

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

434.

Roman Vodyanov
(Роман Михайлович
Водянов)

Data nașterii:
25.11.1982

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

435.

Ilya Volfson
(Илья Светославович
Вольфсон)

Data nașterii:
8.6.1981

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

436.

Andrey Vorobev
(Андрей Викторович
Воробьёв)

Data nașterii:
24.7.1985

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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437.

Anatoliy Voronovskiy
(Анатолий Ворон
овский)

Data nașterii:
28.12.1966

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

438.

Anatoli Vyborny
(Анатолий Борисович
Выборный)

Data nașterii:
8.6.1965

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

439.

Abdulkhakim Gadzhiyev
(Абдулхаким
Кутбудинович
Гаджиев)

Data nașterii:
13.2.1966

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

440.

Murad Gadzhiyev
(Мурад Станиславович
Гаджиев)

Data nașterii:
31.7.1961

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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441.

Ruslan Gadzhiyev
(Руслан Гаджиевич
Гаджиев)

Data nașterii:
29.8.1978

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

442.

Oleg Garin
(Олег Владимирович
Гарин)

Data nașterii:
26.12.1973

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

443.

Dzhamaladin Gasanov
(Джамаладин Набиевич
Гасанов)

Data nașterii:
5.8.1964

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

444.

Zaur Gekkiev
(Заур Далхатович
Геккиев)

Data nașterii:
12.2.1961

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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445.

Olga Germanova
(Ольга Михайловна
Германова)

Data nașterii:
26.9.1961

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

446.

Anton Getta
(Антон Александрович
Гетта)

Data nașterii:
29.4.1980

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

447.

Dinar Gilmutdinov
(Динар Загитович
Гильмутдинов)

Data nașterii:
10.8.1969

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

448.

Ildar Gilmutdinov
(Ильдар Ирекович
Гильмутдинов)

Data nașterii:
3.9.1962

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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449.

Andrei Gimbatov
(Андрей Петрович
Гимбатов)

Data nașterii:
19.7.1979

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

450.

Boris Gladkikh
(Борис Михайлович
Гладких)

Data nașterii:
16.2.1983

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

451.

Aleksey Govyrin
(Алексей Говырин)

Data nașterii:
26.5.1983

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

452.

Oleg Golikov
(Олег Александрович
Голиков)

Data nașterii:
21.10.1968

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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453.

Nikolay Goncharov
(Николай Алекс
андрович Гончаров)

Data nașterii:
13.1.1984

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

454.

Anton Gorelkin
(Антон Вадимович
Горелкин)

Data nașterii:
22.12.1982

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

455.

Andrey Gorokhov
(Андрей Юрьевич
Горохов)

Data nașterii:
13.1.1960

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

456.

Andrey Gurulev
(Андрей Викторович
Гурулёв)

Data nașterii:
16.10.1967

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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457.

Galina Danchikova
(Галина Иннокентьевна
Данчикова)

Data nașterii:
13.8.1954

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

458.

Ivan Demtschenko
(Иван Иванович
Демченко)

Data nașterii:
27.9.1960

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

459.

Viktor Deryabkin
(Виктор Ефимович
Дерябкин)

Data nașterii:
11.5.1954

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

460.

Viktor Dsjuba
(Виктор Викторович
Дзюба)

Data nașterii:
10.8.1977

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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461.

Oleg Dimov
(Олег Дмитриевич
Димов)

Data nașterii:
8.3.1968

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

462.

Akhmed Dogayev
(Ахмед Шамханович
Догаев)

Data nașterii:
18.8.1965

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

463.

Nikolay Doluda
(Николай Алекс
андрович Долуда)

Data nașterii:
10.6.1952

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

464.

Andrey Doroshenko
(Андрей Николаевич
Дорошенко)

Data nașterii:
10.3.1977

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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465.

Yuliya Nikolaevna
Drozhzhina
(Юлия Николаевна
Дрожжина)

Data nașterii:
1.3.1990

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

466.

Alexander Drozdov
(Александр Сергеевич
Дроздов)

Data nașterii:
1.11.1970

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

467.

Tatyana Dyakonova
(Татьяна Ивановна
Дьяконова)

Data nașterii:
22.4.1970

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

468.

Yelena Yevtyukhova
(Елена Александровна
Евтюхова)

Data nașterii:
7.8.1970

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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469.

Aleksey Yezubov
(Алексей Петрович
Езубов)

Data nașterii:
10.2.1948

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

470.

Vitali Jefimow
(Виталий Борисович
Ефимов)

Data nașterii:
4.4.1940

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

471.

Konstantin Zakharov
(Константин Юрьевич
Захаров)

Data nașterii:
31.3.1973

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

472.

Viktor Subarev
(Зубарев Виктор
Владиславович)

Data nașterii:
20.2.1961

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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473.

Oleg Ivaninskiy
(Олег Иванович Иван
инский)

Data nașterii:
5.6.1966

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

474.

Vladimir Ivanov
(Владимир Валерьевич
Иванов)

Data nașterii:
10.2.1971

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

475.

Maxim Ivanov
(Максим Анатольевич
Иванов

Data nașterii:
24.11.1967

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

476.

Maksim Ivanov
(Максим Евгеньевич
Иванов)

Data nașterii:
23.5.1987

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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477.

Irina Ivenskikh
(Ирина Валентиновна
Ивенских)

Data nașterii:
22.7.1972

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

478.

Leonid Ivlev
(Леонид Григорьевич
Ивлев)

Data nașterii:
1.5.1953

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

479.

Viktor Ignatov
(Виктор Алекс
андрович Игнатов)

Data nașterii:
15.10.1968

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

480.

Igor Igoshin
(Игорь Николаевич
Игошин)

Data nașterii:
11.12.1970

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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481.

Vladimir Ilynikh
(Владимир Алексеевич
Ильиных)

Data nașterii:
20.5.1975

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

482.

Alexander Iltyakov
(Александр Влад
имирович Ильтяков)

Data nașterii:
9.10.1971

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

483.

Andrei Issajev
(Андрей Конс
тантинович Исаев)

Data nașterii:
1.10.1964

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

484.

Dmitry Islamov
(Дмитрий Викторович
Исламов)

Data nașterii:
5.12.1977

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022
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485.

Dmitry Kadenkov
(Дмитрий Михайлович
Каденков)

Data nașterii:
3.5.1972

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

486.

Viktor Kazakov
(Виктор Алексеевич
Казаков)

Data nașterii:
4.4.1949

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina.

23.2.2022

487.

Rustam Kalimullin
(Рустам Галиуллович
Калимуллин)

Data nașterii:
2.1.1958

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

488.

Alexei Kanayev
(Алексей Валерианович
Канаев)

Data nașterii:
30.9.1971

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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489.

Georgy Karlov
(Георгий Алекс
андрович Карлов)

Data nașterii:
4.1.1971

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

490.

Anatoly Karpov
(Анатолий Евгеньевич
Карпов)

Data nașterii:
23.5.1951

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

491.

Andrey Kartapolov
(Андрей Валериевич
Картаполов)

Data nașterii:
9.11.1963

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

492.

Igor Kastyukevich
(Игорь Юрьевич
Кастюкевич)

Data nașterii:
6.12.1976

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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493.

Pavel Kachkaev
(Павел Рюрикович
Качкаев)

Data nașterii:
4.10.1951

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

494.

Ivan Kvitka
(Иван Иванович
Квитка)

Data nașterii:
4.5.1967

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

495.

Viktor Kidyaev
(Виктор Борисович
Кидяев)

Data nașterii:
9.7.1956

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

496.

Mikhail Kizeev
(Михаил Влад
имирович Кизеев)

Data nașterii:
31.3.1978

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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497.

Mikhail Kislyakov
(Михаил Леонидович
Кисляков)

Data nașterii:
18.11.1975

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

498.

Alexander Kogan
(Александр Борисович
Коган)

Data nașterii:
26.2.1969

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

499.

Alfia Kogogina
(Альфия Гумаровна
Когогина)

Data nașterii:
22.2.1968

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

500.

Aleksandr Kozlovskiy
(Александр
Николаевич Козл
овский)

Data nașterii:
5.5.1973

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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501.

Andrey Kolesnik
(Андрей Иванович
Колесник)

Data nașterii:
26.2.1960

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

502.

Oleg Kolesnikov
(Олег Алексеевич
Колесников)

Data nașterii:
11.9.1968

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

503.

Sergey Kolunov
(Сергей Владимирович
Колунов)

Data nașterii:
22.3.1973

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

504.

Vladimir Kononov
(Владимир
Михайлович Кононов)

Data nașterii:
13.3.1958

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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505.

Olga Korobova
(Ольга Владимировна
Коробова)

Data nașterii:
15.9.1978

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

506.

Natalya Kostenko
(Наталья Васильевна
Костенко)

Data nașterii:
9.8.1980

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

507.

Sergey Kotkin
(Сергей Николаевич
Коткин)

Data nașterii:
11.3.1956

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

508.

Denis Kravchenko
(Денис Борисович
Кравченко)

Data nașterii:
17.4.1976

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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509.

Anton Krasnoshtanov
(Антон Алексеевич
Красноштанов)

Data nașterii:
10.6.1986

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

510.

Sergey Krivonosov
(Сергей Владимирович
Кривоносов)

Data nașterii:
29.5.1971

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

511.

Mikhail Kuzmin
(Михаил Влад
имирович Кузьмин)

Data nașterii:
5.8.1955

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

512.

Tatyana Kusayko
(Татьяна Алексеевна
Кусайко)

Data nașterii:
15.1.1960

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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513.

Vitaliy Kushnarev
(Виталий Васильевич
Кушнарёв)

Data nașterii:
1.5.1975

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

514.

Alexei Lavrinenko
(Алексей Фёдорович
Лавриненко)

Data nașterii:
20.8.1955

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

515.

Dmitriy Lameykin
(Дмитрий Викторович
Ламейкин)

Data nașterii:
27.2.1977

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

516.

Yevgeniy Lebedev
(Евгений Викторович
Лебедев)

Data nașterii:
12.12.1957

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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517.

Anatoliy Lesun
(Анатолий Фёдорович
Лесун)

Data nașterii:
27.2.1959

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

518.

Ruslan Abdulvakhievich
Lechkhadzhiev
(Руслан Абдулвахиевич
Лечхаджиев)

Data nașterii:
2.7.1965

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

519.

Sergei Lissovski
(Сергей Фёдорович
Лисовский)

Data nașterii:
25.4.1960

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

520.

Vitali Lichachow
(Виталий Викторович
Лихачёв)

Data nașterii:
22.2.1964

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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521.

Tatyana Lobach
(Татьяна Георгиевна
Лобач)

Data nașterii:
8.1.1974

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

522.

Vyacheslav Loginov
(Вячеслав Юрьевич
Логинов)

Data nașterii:
9.1.1979

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

523.

Ivan Loor
(Иван Иванович Лоор)

Data nașterii:
11.12.1955

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

524.

Dmitriy Lotsmanov
(Дмитрий Николаевич
Лоцманов)

Data nașterii:
2.3.1975

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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525.

Roman Lyubarskiy
(Роман Валерьевич
Любарский)

Data nașterii:
16.7.1980

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

526.

Alexander Mazhuga
(Александр Георгиевич
Мажуга)

Data nașterii:
6.8.1980

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

527.

Denis Maidanov
(Денис Майданов)

Data nașterii:
17.2.1976

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

528.

Vyatscheslav Makarov
(Вячеслав
Серафимович Макаров)

Data nașterii:
7.5.1955

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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529.

Zurab Makiyev
(Зураб Гайозович
Макиев)

Data nașterii:
30.9.1976

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

530.

Alexander Maximov
(Александр Алекс
андрович Максимов)

Data nașterii:
15.11.1946

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

531.

Rafael Mardanshin
(Рафаэль Мирха
тимович Марданшин)

Data nașterii:
24.12.1961

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

532.

Andrey Markov
(Андрей Павлович
Марков)

Data nașterii:
30.6.1972

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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533.

Aidar Metshin
(Айдар Раисович
Метшин)

Data nașterii:
27.8.1963

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

534.

Vitaly Milonov
(Виталий
Валентинович
Милонов)

Data nașterii:
23.1.1974

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

535.

Sergey Morozov
(Сергей Иванович
Морозов)

Data nașterii:
6.9.1959

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

536.

Natalya Nazarova
(Наталья Васильевна
Назарова)

Data nașterii:
22.12.1953

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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537.

Anton Nemkin
(Антон Игоревич
Немкин)

Data nașterii:
22.8.1983

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

538.

Nikolay Nikolaev
(Николай Петрович
Николаев)

Data nașterii:
2.4.1970

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

539.

Vyacheslav Nikonov
(Вячеслав Никонов)

Data nașterii:
5.6.1956

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

540.

Evgeniy Nifantiev
(Евгений Олегович
Нифантьев)

Data nașterii:
14.9.1978

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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541.

Nurbagand Nurbagandov
(Нурбаганд Нурб
агандов)

Data nașterii:
19.3.1957

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

542.

Yuliya Ogloblina
(Юлия Васильевна
Оглоблина),

Data nașterii:
1.11.1989

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

543.

Leonid Ogul
(Леонид Анатольевич
Огуль)

Data nașterii:
26.10.1963

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

544.

Natalya Orlova
(Наталья Алексеевна
Орлова)

Data nașterii:
29.8.1969

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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545.

Gennadiy Panin
(Геннадий Олегович
Панин)

Data nașterii:
13.6.1981

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

546.

Nikolay Pankov
(Николай Васильевич
Панков)

Data nașterii:
5.1.1965

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

547.

Irina Aleksandrovna
Pankina
(Ирина Александровна
Панькина)

Data nașterii:
8.3.1986

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

548.

Evgeny Pervyshov
(Евгений Алексеевич
Первышов)

Data nașterii:
4.5.1976

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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549.

Vyacheslav Petrov
(Вячеслав Анатольевич
Петров)

Data nașterii:
17.8.1969

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

550.

Sergey Petrov
(Сергей Валериевич
Петров)

Data nașterii:
19.4.1965

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

551.

Yury Petrov
(Юрий Александрович
Петров),

Data nașterii:
10.4.1947

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

552.

Nikolay Petrunin
(Николай Юрьевич
Петрунин),

Data nașterii:
27.2.1976

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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553.

Valentina Pivnenko
(Валентина Николаевна
Пивненко)

Data nașterii:
14.6.1947

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

554.

Olga Pilipenko
(Ольга Васильевна
Пилипенко),

Data nașterii:
4.1.1966

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

555.

Dmitri Pirog
(Дмитрий Юрьевич
Пирог)

Data nașterii:
27.6.1980

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

556.

Vladimir Plotnikov
(Владимир Николаевич
Плотников)

Data nașterii:
30.11.1961

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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557.

Dmitriy Viktorovich
Pogorelyy
(Дмитрий Викторович
Погорелый)

Data nașterii:
4.10.1977

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

558.

Nataliya Poluyanova
(Наталия Влад
имировна Полуянова)

Data nașterii:
11.3.1981

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

559.

Arkady Ponomarev
(Аркадий Николаевич
Пономарёв)

Data nașterii:
16.5.1956

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

560.

Yevgeny Popov
(Евгений Попов)

Data nașterii:
11.9.1978

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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561.

Aleksandr Prokopyev
(Александр Сергеевич
Прокопьев)

Data nașterii:
5.8.1986

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

562.

Roman Ptitsyn
(Роман Викторович
Птицын)

Data nașterii:
8.9.1975

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

563.

Vladislav Reznik
(Владислав Матусович
Резник)

Data nașterii:
17.5.1954

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

564.

Vladimir Resin
(Владимир Иосифович
Ресин)

Data nașterii:
21.2.1936

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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565.

Victoria Rodina
(Виктория Сергеевна
Родина)

Data nașterii:
29.10.1989

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

566.

Irina Rodnina
(Ирина Констант
иновна Роднина)

Data nașterii:
12.9.1949

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

567.

Roman Romanenko
(Роман Юрьевич
Романенко)

Data nașterii:
9.8.1971

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

568.

Mikhail Romanov
(Михаил Валентинович
Романов)

Data nașterii:
3.11.1984

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022
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569.

Igor Rudensky
(Игорь Николаевич
Руденский)

Data nașterii:
11.9.1962

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

570.

Alexander Rumyantsev
(Александр
Григорьевич Румянцев)

Data nașterii:
12.2.1947

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

571.

Zhanna Ryabtseva
(Рябцева Жанна
Анатольевна)

Data nașterii:
8.12.1977

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Lugansk”,
sprijinind și punând în aplicare astfel
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

23.2.2022

572.

Sardana Vladimirovna
AVKSENTYEVA,
născută GOGOLEVA
(Сардана Влад
имировна Авксентьева
/ Сардаана Влад
имировна Авксентьева)

Data nașterii:
2.7.1970
Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

573.

Olga Nikolayevna
ALIMOVA
(Ольга Николаевна
Алимова)

Data nașterii:
10.4.1953
Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

▼M50
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574.

Georgy Konstantinovich
ARAPOV
(Георгий Конс
тантинович Арапов)

Data nașterii:
11.9.1999
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

575.

Otari Yonovich
ARSHBA
(Отари Ионович
Аршба)

Data nașterii:
12.4.1955
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

576.

Alexander Mikhailovich
BABAKOV
(Александр
Михайлович Бабаков)

Data nașterii:
8.2.1963
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

577.

Mikhail Nikolayevich
BERULAVA
(Михаил Николаевич
Берулава)

Data nașterii:
3.8.1950
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

578.

Vladimir Abdualiyevich
VASILYEV
(Владимир Абду
алиевич Васильев)

Data nașterii:
11.8.1949
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

579.

Veronika Valeriyevna
VLASOVA
(Вероника Валериевна
Власова)

Data nașterii:
2.11.1966
Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

580.

Yelena Andreyevna
VTORYGINA
(Елена Андреевна
Вторыгина)

Data nașterii:
17.8.1957
Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022
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581.

Dmitry Fyodorovich
VYATKIN
(Дмитрий Фёдорович
Вяткин)

Data nașterii:
21.5.1974
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

582.

Alexey Vasilyevich
GORDEYEV
(Алексей Васильевич
Гордеев)

Data nașterii:
28.2.1955
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

583.

Kseniya Alexandrovna
GORJATCHEVA
(Ксения Александровна
Горячева)

Data nașterii:
16.5.1996
Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

584.

Vladislav Andreevich
DAVANKOV
(Владислав Андреевич
Даванков)

Data nașterii:
25.2.1984
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

585.

Vyacheslav Anato
lyevich DAMDIN
TSURUNOV
(Вячеслав Анатольевич
Дамдинцурунов)

Data nașterii:
21.9.1977
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

586.

Alexander Vyachesla
vovich DYOMIN
(Александр
Вячеславович Дёмин)

Data nașterii:
23.9.1988
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

587.

Oksana Genrikhovna
DMITRIEVA
(Оксана Генриховна
Дмитриева)

Data nașterii:
3.4.1958
Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022
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588.

Alexander Dmitriyevich
ZHUKOV
(Александр
Дмитриевич Жуков)

Data nașterii:
1.6.1956
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

589.

Konstantin Fyodorovich
ZATULIN
(Константин
Фёдорович Затулин)

Data nașterii:
7.9.1958
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

590.

Artem Alexandrovich
KAVINOV
(Артём Александрович
Кавинов)

Data nașterii:
3.9.1969
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

591.

Olga Mikhailovna
KAZAKOVA
(Ольга Михайловна
Казакова)

Data nașterii:
30.5.1968
Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

592.

Sholban Valeryevich
KARA-OOL
(Шолбан Валерьевич
Кара-оол)

Data nașterii:
18.7.1966
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

593.

Raisa Vasilyevna
KARMAZINA
(Раиса Васильевна
Кармазина)

Data nașterii:
9.1.1951
Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

594.

Artem Yuryevich
KIRYANOV
(Артём Юрьевич
Кирьянов)

Data nașterii:
12.1.1977
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022
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595.

Lev Igoryevich
KOVPAK
(Лев Игоревич Ковпак)

Data nașterii:
23.10.1978
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

596.

Robert Ivanovich
KOCHIEV
(Роберт Иванович
Кочиев)

Data nașterii:
16.3.1966
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

597.

Andrey Leonidovich
KRASOV
(Андрей Леонидович
Красов)

Data nașterii:
27.1.1967
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

598.

Pavel Vladimirovich
KRASHENINNIKOV
(Павел Владимирович
Крашенинников)

Data nașterii:
21.6.1964
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

599.

Anna Yuryevna
KUZNETSOVA
(Анна Юрьевна
Кузнецова)

Data nașterii:
3.1.1982
Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

600.

Rizvan Danilovich
KURBANOV
(Ризван Даниялович
Курбанов)

Data nașterii:
3.1.1961
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

601.

Oleg Yuryevich
LEONOV
(Олег Юрьевич
Леонов)

Data nașterii:
10.9.1970
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022
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602.

Andrey Mikhailovich
MAKAROV
(Андрей Михайлович
Макаров)

Data nașterii:
22.7.1954
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

603.

Evgeny Evgenievich
MARCHENKO
(Евгений Евгеньевич
Марченко)

Data nașterii:
17.7.1972
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

604.

Oleg Anatolyevich
MATVEYCHEV
(Олег Анатольевич
Матвейчев)

Data nașterii:
1.2.1970
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

605.

Artem Pavlovich
METELEV
(Артём Павлович
Метелев)

Data nașterii:
11.8.1993
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

606.

Oleg Viktorovich
MOROZOV
(Олег Викторович
Морозов)

Data nașterii:
5.11.1953
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

607.

Yevgeny Sergeyevich
MOSKVICHEV
(Евгений Cергеевич
Москвичев)

Data nașterii:
28.9.1957
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

608.

Alexey Gennadyevich
NECHAYEV
(Алексей Геннадьевич
Нечаев)

Data nașterii:
30.8.1966
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022
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609.

Viktoria Viktorovna
NIKOLAEVA
(Виктория Викторовна
Николаева)

Data nașterii:
21.11.1962
Sexul: fenimin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

610.

Nikolay Vladimirovich
NOVICHKOV
(Николай Влад
имирович Новичков)

Data nașterii:
24.12.1974
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

611.

Marina Eduardovna
ORGEYEVA
(Марина Эдуардовна
Оргеева)

Data nașterii:
21.9.1959
Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

612.

Sergey Alexandrovich
PAHOMOV
(Сергей Александрович
Пахомов)

Data nașterii:
6.8.1975
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

613.

Dmitriy Anatolyevich
PEVTSOV
(Дмитрий Анатольевич
Певцов)

Data nașterii:
8.7.1963
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

614.

Alexander Petrovich
PETROV
(Александр Петрович
Петров)

Data nașterii:
21.5.1958
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

615.

Viktor Vitalyevich
PINSKIY
(Виктор Витальевич
Пинский)

Data nașterii:
6.2.1964
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022
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616.

Vasily Ivanovich
PISKAREV
(Василий Иванович
Пискарев)

Data nașterii:
8.11.1963
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

617.

Vladimir Vladimirovich
PLYAKIN
(Владимир Влад
имирович Плякин)

Data nașterii:
19.9.1981
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

618.

Aleksandr Alekseyevich
POLYAKOV
(Александр Алексеевич
Поляков)

Data nașterii:
31.1.1969
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

619.

Svetlana Viktorovna
RAZVOROTNEVA
(Светлана Викторовна
Разворотнева)

Data nașterii:
25.3.1968
Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

620.

Evgeny Vasilyevich
REVENKO
(Евгений Васильевич
Ревенко)

Data nașterii:
22.5.1972
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

621.

Svetlana Yevgenyevna
SAVITSKAYA
(Светлана Евгеньевна
Савицкая)

Data nașterii:
8.8.1948
Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

622.

Dmitry Stanislavovich
SKRIVANOV
(Дмитрий Стани
славович Скриванов)

Data nașterii:
15.8.1971
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022
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623.

Ivan Alexandrovich
SOLODOVNIKOV
(Иван Александрович
Солодовников)

Data nașterii:
9.4.1985
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

624.

Yuriy Arkadevich
STANKEVICH
(Юрий Аркадьевич
Станкевич)

Data nașterii:
24.7.1976
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

625.

Aleksandr Mikhaylovich
STRELYUKHIN
(Александр
Михайлович
Стрелюхин)

Data nașterii:
4.7.1958
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

626.

Sangadzhi Andreyevich
TARBAEV
(Сангаджи Андреевич
Тарбаев)

Data nașterii:
15.4.1982
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

627.

Olga Victorovna TIMO
FEYEVA
(Ольга Викторовна
Тимофеева)

Data nașterii:
19.8.1977
Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

628.

Alexey Nikolaevich
TKACHEV
(Алексей Николаевич
Ткачёв)

Data nașterii:
1.3.1957
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

629.

Maxim Anatolyevich
TOPILIN
(Максим Анатольевич
Топилин)

Data nașterii:
19.4.1967
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022
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630.

Vladislav Alexandrovich
TRETIAK
(Владислав Алекс
андрович Третьяк)

Data nașterii:
25.4.1952
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

631.

Amir Makhsudovich
HAMITOV
(Амир Махсудович
Хамитов)

Data nașterii:
4.2.1975
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

632.

Alexander Evseyevich
KHINSHTEIN
(Александр Евсеевич
Хинштейн)

Data nașterii:
26.10.1974
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

633.

Gleb Yakovlevich
KHOR
(Глеб Яковлевич Хор)

Data nașterii:
8.4.1963
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

634.

Dmitry Anatolievich
KHUBEZOV
(Дмитрий Анатольевич
Хубезов)

Data nașterii:
20.12.1971
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

635.

Roza Basirovna
CHEMERIS
(Роза Басировна
Чемерис)

Data nașterii:
11.6.1978
Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

636.

Alexey Vasilievich
CHEPA
(Алексей Васильевич
Чепа)

Data nașterii:
22.11.1955
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022
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637.

Rifat Gabdulkhakovich
SHAYHUTDINOV
(Рифат Габдулхакович
Шайхутдинов)

Data nașterii:
23.12.1963
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

638.

Grigory Vladimirovich
SHILKIN
(Григорий Влад
имирович Шилкин)

Data nașterii:
20.10.1976
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

639.

Alexander Mikhailovich
SHOLOKHOV
(Александр
Михайлович Шолохов)

Data nașterii:
25.1.1962
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

640.

Elena Alexandrovna
YAMPOLSKAYA
(Елена Александровна
Ямпольская)

Data nașterii:
20.6.1971
Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

641.

Irina Anatolievna
YAROVAYA
(Ирина Анатольевна
Яровая)

Data nașterii:
17.10.1966
Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

642.

Nikita RUMYANTSEV
(Румянцев Никита
Геннадьевич)

Data nașterii:
27.4.1988
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022

643.

Mikhail KISELYOV
(Киселёв Михаил
Сергеевич)

Data nașterii:
18.6.1986
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat
deciziile guvernului privind Tratatul de
prietenie, cooperare și asistenţă reciprocă
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Doneţk și, respectiv, dintre
Federaţia Rusă și Republica Populară
Luhansk

25.2.2022
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644.

Dmitry Anatolyevich
MEDVEDEV
(Дмитрий Анатольевич
Медведев)

Data nașterii:
14.9.1965
Sexul: masculin

Vicepreședinte al Consiliului de Securitate
rus. În calitate de membru al Consiliului
de Securitate rus a sprijinit recunoașterea
imediată de către Rusia a celor două
republici autoproclamate.

25.2.2022

645.

Mikhail Vladimirovich
MISHUSTIN
(Михаил Влад
имирович Мишустин)

Data nașterii:
3.5.1966
Sexul: masculin

Prim-ministrul Federaţiei Ruse. În calitate de
membru al Consiliului de Securitate rus a
sprijinit recunoașterea imediată de către
Rusia a celor două republici autoproclamate.

25.2.2022

646.

Vladimir Alexandrovich
KOLOKOLTSEV
(Владимир Алекс
андрович Колокольцев)

Data nașterii:
11.5.1961
Sexul: masculin

Ministrul de Interne al Federaţiei Ruse. În
calitate de membru al Consiliului de Secu
ritate rus a sprijinit recunoașterea imediată
de către Rusia a celor două republici auto
proclamate.

25.2.2022

647.

Sergei Borisovich
IVANOV
(Сергей Борисович
Иванов)

Data nașterii:
31.1.1953
Sexul: masculin

Reprezentantul special al președintelui Fede
raţiei Ruse pentru chestiuni legate de acti
vităţi de mediu, ecologie și transport. În
calitate de membru al Consiliului de Secu
ritate rus a sprijinit recunoașterea imediată
de către Rusia a celor două republici auto
proclamate.

25.2.2022

648.

Igor Olegovich
SHCHYOGOLEV
(Игорь Олегович
Щёголев)

Data nașterii:
10.11.1965
Sexul: masculin

Reprezentant al președintelui Federaţiei
Ruse în Districtul Federal Central, consilier
de stat plenipotenţiar al Federaţiei Ruse. În
calitate de membru al Consiliului de Secu
ritate rus a sprijinit recunoașterea imediată
de către Rusia a celor două republici auto
proclamate.

25.2.2022

649.

Vladislav Leonidovich
BRUEV
(Владислав
Леонидович БРУЕВ)

Data nașterii: 1977
Funcţie: șef al
grupului de frontieră
Gomel.
Grad: colonel
Locul nașterii:
Kharkov (Harkov),
RSS Ucraineană (în
prezent Ucraina)
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Vladislav Bruev este șeful grupului belarus
de frontieră Gomel. În această calitate, este
responsabil de supravegherea securităţii
frontierei în oblastul Gomel, inclusiv a fron
tierei dintre Belarus și Ucraina, precum și de
trecerea persoanelor și a bunurilor peste
această frontieră. Trupe rusești au trecut
frontiera dintre Belarus și Ucraina în
oblastul Gomel în timpul agresiunii
militare ruse împotriva Ucrainei din
24 februarie 2022. Prin urmare, este
responsabil de și a sprijinit în mod activ
acţiuni care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

25.2.2022
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650.

Oleg Anatolyevich
EIBATOV
(Олег Анатольевич
ЭЙБАТОВ)

Funcţie: șef al deta
șamentului de
frontieră Mozyr.
Grad: colonel
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Oleg Eibatov este șeful belarus al detașa
mentului de frontieră Mozyr. În această
calitate, este responsabil de supravegherea
securităţii frontierei în zona Mozyr,
inclusiv a frontierei dintre Belarus și
Ucraina, precum și de trecerea persoanelor
și a bunurilor peste această frontieră. Trupe
rusești au trecut frontiera dintre Belarus și
Ucraina în zona Mozyr în timpul agresiunii
militare ruse împotriva Ucrainei din
24 februarie 2022. Prin urmare, este
responsabil de și a sprijinit în mod activ
acţiuni care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

25.2.2022

651.

Dmitry Alexandrovich
VINNIKOV
(Дмитрий Алекс
андрович ВИННИКОВ)

Funcţie: șef al deta
șamentului de
frontieră Pinsk.
Grad: colonel
Data nașterii: 1979
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Dmitry Vinnikov este șeful detașamentului
belarus de frontieră Pinsk. În această
calitate, este responsabil de supravegherea
securităţii frontierei în zona Pinsk, inclusiv
a frontierei dintre Belarus și Ucraina,
precum și de trecerea persoanelor și a
bunurilor peste această frontieră. El face
parte din armata belarusă, care a sprijinit
agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei
din 24 februarie 2022. Trupe rusești au
trecut frontiera dintre Belarus și Ucraina în
zona Pinsk în timpul agresiunii militare ruse
împotriva Ucrainei. Prin urmare, este
responsabil de și a sprijinit în mod activ
acţiuni care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

25.2.2022

652.

Aleksandr
PASHKEVICH
(Пашкевич Александр)

Funcţie: șef al
statului-major al
unităţii militare
65408/aerodromul
Luninets.
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Aleksandr Pashkevich este șef al statuluimajor al unităţii belaruse 65408/aerodromul
Luninets. În această calitate a participat la
concentrarea de forţe militare ruse pe aero
dromul Luninets, care a făcut parte din
pregătirea și facilitarea agresiunii militare
din 24 februarie 2022. El face parte din
armata belarusă, care a sprijinit agresiunea
militară a Rusiei împotriva Ucrainei. Prin
urmare, este responsabil de și a sprijinit în
mod activ acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

25.2.2022
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653.

Andrei LUKYA
NOVICH
(Андрей Лукьянович)

Funcţie: pilot militar,
colonel, comandant
adjunct al forţelor
aeriene și al forţelor
de apărare aeriană șef al aviaţiei
belaruse, comandant
al unităţii militare
06752 / aerodromul
Machulischi
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Colonelul Lukyanovich Andrei este pilot
militar, comandant adjunct al forţelor
aeriene și al forţelor de apărare aeriană /
șef al aviaţiei belaruse și comandant al
unităţii militare 06752 / aerodromul Machu
lischi. În această calitate, a participat la
exerciţiile militare comune ale Rusiei și
Belarusului care au precedat concentrarea
de forţe militare la frontiera ucraineană,
ceea ce a pregătit agresiunea militară
împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022.
El face parte din armata belarusă, care a
sprijinit agresiunea militară a Rusiei
împotriva Ucrainei. Prin urmare, este
responsabil de și a sprijinit în mod activ
acţiuni care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

25.2.2022

654.

Aleksandr KRIVETS
(Кривец Александр)

Funcţie: Comandant
al celei de a 116-a
baze aeriene a gărzii
de asalt Steagul Roșu
Radomskaya/aero
dromul Lida
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Aleksandr Krivets este comandantul celei de
a 116-a baze aeriene a gărzii de asalt
belaruse Steagul Roșu Radomskaya/aero
dromul Lida. El face parte din armata
belarusă, care a sprijinit agresiunea militară
rusă. În această calitate, a participat la
concentrarea de forţe militare ruse la aero
dromul Lida înainte de agresiunea militară
rusă din 24 februarie 2022. Prin urmare,
este responsabil de și a sprijinit în mod
activ acţiuni care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

25.2.2022

655.

Yuri PYZHIK
(Юрий Пыжик)

Funcţie: Pilot militar,
colonel, comandant al
unităţii militare
54804, comandant al
celei de a 61-a baze
aeriene de luptă/aero
dromul Baranovici
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Colonelul Yuri Pyzhik este pilot militar și
comandant al celei de a 61-a baze aeriene de
luptă belaruse/aerodromul Baranovici. El
face parte din armata belarusă, care a
sprijinit agresiunea militară a Rusiei
împotriva Ucrainei. În această calitate, a
participat la exerciţiile militare comune ale
Rusiei și Belarusului care au precedat
concentrarea de forţe militare la frontiera
ucraineană, ceea ce a pregătit agresiunea
militară rusă din 24 februarie 2022. Prin
urmare, este responsabil de și a sprijinit în
mod activ acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

25.2.2022

02014R0269 — RO — 15.03.2022 — 035.001 — 172
▼M50
Data
includerii pe
listă

Nume

Date de identificare

Motive

656.

Vladimir Nikolaevich
KUPRIYANYUK
(Владимир Николаевич
КУПРИЯНЮК)

Funcţie: Șef al
statului- major și prim
comandant adjunct al
Comandamentului
operaţional vestic
Data nașterii:
11.7.1972
Locul nașterii: satul
Kamenyuki, districtul
Kamenetsky,
regiunea/oblastul
Brest, fosta URSS (în
prezent Belarus)
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Vladimir Nikolaevich Kupryanyuk este șeful
statului- major și prim comandant adjunct al
Comandamentului
operaţional
vestic
belarus. El face parte din armata belarusă,
care a sprijinit agresiunea militară rusă. În
această calitate, este răspunzător de parti
ciparea trupelor aflate sub comanda sa la
exerciţiile militare comune ale Belarusului
și Rusiei, care au precedat concentrarea de
forţe militare la frontiera ucraineană, ceea ce
a pregătit și facilitat agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022.
Prin urmare, este responsabil de și a
sprijinit în mod activ acţiuni care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

657.

Andrei Konstantinovich
NEKRASHEVICH
(Андрей Конс
тантинович
НЕКРАШЕВИЧ)

Funcţie: Șeful
Direcţiei principale de
antrenament pentru
luptă al forţelor
armate
Gradul: general-maior
Data nașterii:
1.1.1968
Locul nașterii:
oblastul Gomel, fosta
URSS (în prezent
Belarus)
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Andrei Konstantinovich Nekrashevich este
șeful Direcţiei principale belaruse de antre
nament pentru luptă al forţelor armate ale
Republicii Belarus. El face parte din
armata belarusă, care a sprijinit agresiunea
militară rusă împotriva Ucrainei din
24 februarie 2022. În această calitate, este
răspunzător de supravegherea antrena
mentului pentru luptă comun al forţelor
armate belaruse și al forţelor armate ale
unor state străine. Și-a exprimat public apre
cierea faţă de exerciţiile militare comune ale
Belarusului și Rusiei, ceea ce a pregătit și
facilitat agresiunea militară rusă împotriva
Ucrainei din 24 februarie 2022. Prin
urmare, este responsabil de și a sprijinit în
mod activ acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

25.2.2022

658.

Viktor Vladimirovich
GULEVICH
(Виктор Владимирович
ГУЛЕВИЧ)

Data nașterii:
14.5.1969
Locul nașterii: Velyka
Pader, districtul
Slutsk, regiunea
Minsk, fosta URSS
(în prezent Belarus)
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Viktor Vladimirovich Gulevich este șeful
Statului Major al forţelor armate belaruse
și prim-adjunct al ministrului apărării al
Republicii Belarus. El face parte din
armata belarusă, care a sprijinit agresiunea
militară rusă împotriva Ucrainei. În această
calitate, a sprijinit, a supravegheat și s-a
exprimat public cu privire la exerciţiile
militare comune ale Belarusului și Rusiei,
ceea ce a pregătit și facilitat agresiunea
militară rusă a Ucrainei din 24 februarie
2022. Prin urmare, este responsabil de și a
sprijinit în mod activ acţiuni care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022
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659.

Volfovich Aleksandr
GRIGORYEVICH
(Вольфович Александр
Григорьевич)

Funcţie: secretar de
stat al Consiliului de
Securitate
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Volfovich Aleksandr Grigoryevich este
secretarul de stat al Consiliului de Securitate
al Republicii Belarus Și, potrivit unor surse
militare locale, a supravegheat exerciţiul
militar „Rezoluţia aliată 2022” care a
pregătit și facilitat agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022.
Prin urmare, este responsabil de și a
sprijinit în mod activ acţiuni care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

660.

Andrey ZHUK

Funcţie: ministru
adjunct al apărării al
Belarusului, generalmaior
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Andrey Zhuk este ministru adjunct al
apărării al Republicii Belarus. În această
calitate, a participat la exerciţiile militare
comune ale Rusiei și Belarusului care au
precedat concentrarea de forţe militare la
frontiera ucraineană, ceea ce a pregătit și
facilitat agresiunea militară rusă din
24 februarie 2022. Prin urmare, este
responsabil de și a sprijinit în mod activ
acţiuni care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

25.2.2022

661.

Sergei SIMONENKO

Funcţie: generalmaior, ministru
adjunct al apărării
responsabil cu arma
mentul, șeful arma
mentului
Data nașterii:
2.4.1968
Locul nașterii:
Kostyukovichi,
regiunea Mogilyov

Sergei Simonenko este general-maior,
ministru adjunct al apărării responsabil cu
armamentul, șeful armamentului Republicii
Belarus. El face parte din armata belarusă,
care a sprijinit și facilitat agresiunea militară
rusă împotriva Ucrainei din 24 februarie
2022, în special prin găzduirea și parti
ciparea la exerciţii comune ale forţelor
armate din Belarus și Rusia în săptămânile
care au precedat agresiunea armată. În
calitatea sa de general-maior și ministru
adjunct al apărării responsabil cu arma
mentul al Republicii Belarus, Sergei
Simonenko este responsabil de și a sprijinit
în mod activ acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

25.2.2022
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662.

Andrei BURDYKO

Funcţie: generalmaior, ministru
adjunct al apărării
responsabil cu
logistica, șeful
logisticii
Locul nașterii: Plesh
chenitsy, regiunea
Minsk.

Andrei Burdyko este general-maior, ministru
adjunct al apărării responsabil cu logistica,
șeful logisticii, al Republicii Belarus. El face
parte din armata belarusă, care a sprijinit și
a facilitat agresiunea militară rusă împotriva
Ucrainei din 24 februarie 2022, în special
prin găzduirea și participarea la exerciţii
comune ale forţelor armate din Belarus și
Rusia în săptămânile care au precedat agre
siunea armată. în calitatea sa de generalmaior și ministru adjunct al apărării
responsabil cu logistica al Republicii
Belarus, Andrei Burdyko este responsabil
de și a sprijinit în mod activ acţiuni care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

663.

Nikolai Mikhailovich
ROGASHCHUK
(Николай Михайлович
РОГАЩУК)

Sexul: masculin

Nikolai Rogashchuk este asistent al preșe
dintelui Aliksandr Lukashenka și inspector
pentru regiunea Gomel. În această funcţie,
a furnizat sprijin pentru exerciţiile militare
comune ruso-belaruse, care au pregătit agre
siunea militară rusă împotriva Ucrainei din
24 februarie 2022.
Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit
în mod activ acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

25.2.2022

664.

Vadim Ivanovich
DENISENKO
(Вадим Иванович
ДЕНИСЕНКО)

Funcţie: generalmaior, comandant al
Forţelor pentru
operaţii speciale din
cadrul Forţelor
Armate
Data nașterii:
3.9.1967
Locul nașterii:
Budapesta, Ungaria
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Vadim Denisenko este general-maior,
comandant al Forţelor pentru operaţii
speciale. În această calitate, a participat la
exerciţiile militare comune ale Rusiei și
Belarusului care au precedat concentrarea
de forţe militare la frontiera ucraineană,
ceea ce a pregătit agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022.
El face parte din armata belarusă, care a
sprijinit agresiunea militară rusă împotriva
Ucrainei. Prin urmare, este responsabil de
și a sprijinit în mod activ acţiuni care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022
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665.

Aleksandr LOZITSKY
(Александр
ЛОЗИЦКИЙ)

Funcţie: locotenentcolonel, comandantul
unităţii 65408/aero
dromul Luninets
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Aleksandr Lozitsky este locotenent-colonel
în armata belarusă și comandantul unităţii
65408/aerodromul Luninets. El face parte
din armata belarusă, care a sprijinit agre
siunea militară rusă împotriva Ucrainei. În
această calitate, a participat la exerciţiile
militare comune ale Rusiei și Belarusului
care au precedat concentrarea de forţe
militare la frontiera ucraineană, ceea ce a
pregătit agresiunea militară rusă împotriva
Ucrainei din 24 februarie 2022.
Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit
în mod activ acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

25.2.2022

666.

Igor Viktorovich
DEMIDENKO
(Игорь Викторович
ДЕМИДЕНКО)

Funcţie: Comandant
general-maior al
Comandamentului
operaţional vestic
Data nașterii:
5.2.1971
Locul nașterii:
Mogilev, fosta URSS
(în prezent Belarus)
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Igor Viktorovich Demidenko este coman
dantul general-maior al Comandamentului
operaţional vestic al Republicii Belarus. El
face parte din armata belarusă, care a
sprijinit agresiunea militară rusă împotriva
Ucrainei din 24 februarie 2022. În această
calitate, este răspunzător de participarea
trupelor aflate sub comanda sa la exerciţiile
militare comune ale Belarusului și Rusiei,
care au pregătit și facilitat agresiunea
militară rusă împotriva Ucrainei. De
asemenea, a participat la aceste exerciţii și
a supravegheat participarea trupelor sale la
acestea.
Igor
Viktorovich
Demidenko
este
responsabil de și a sprijinit în mod activ
acţiuni care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

25.2.2022

667.

Yuri Vitoldovich
SHULEYKO
(alias Yury Vitoldovich
SHULEIKO)

Data nașterii: 1968
Locul nașterii:
Kozlovshchina, în
districtul Dyatlovo,
oblastul Grodno
Număr de telefon:
(+375 162) 21-23-32
Sexul: masculin

Yuri Vitoldovich Shuleyko este președintele
Comitetului executiv al regiunii Brest. În
această calitate, este răspunzător pentru
mobilizare și apărare civilă, precum și
pentru interacţiunea cu organizaţii militare,
inclusiv la momentul desfășurării de
exerciţii militare comune ruso-belaruse
lângă Brest pe parcursul concentrării de
forţe care a precedat agresiunea militară
rusă împotriva Ucrainei din 24 februarie
2022.
Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit
în mod activ acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

25.2.2022
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668.

Ivan Ivanovich
KRUPKO
(Иван Иванович
КРУПКО)

Funcţie: președintele
Comitetului executiv
al regiunii Gomel
Data nașterii:
23.7.1974
Locul nașterii: satul
Burdevici, districtul
Korelici, fosta URSS
(în prezent Belarus)
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Ivan Ivanovich Krupko este președintele
Comitetului executiv al regiunii Gomel. În
această calitate, este răspunzător pentru
supravegherea
interacţiunilor
dintre
organele executive și administrative de la
nivel local ale regiunii și autorităţile
militare, precum și pentru punerea în
aplicare a aspectelor de apărare și de secu
ritate a statului. În regiunea Gomel s-au
desfășurat exerciţii militare comune rusobelaruse, care au precedat agresiunea
militară rusă împotriva Ucrainei.
Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit
în mod activ acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

25.2.2022

669.

Vladimir Vladimirovich
PUTIN
(Влади́ мир Влад
и́ мирович ПУ́ТИН)

Funcţie: președintele
Federaţiei Ruse
Data nașterii:
7.10.1952
Locul nașterii:
Leningrad (în present
Saint-Petersburg),
fosta URSS (în
present Federaţia
Rusă)
Sexul: masculin

Vladimir Putin este președintele Federaţiei
Ruse.
La 22 februarie 2022, acesta a semnat un
decret de recunoaștere a „independenţei și
suveranităţii” zonelor necontrolate de
guvern din oblastele Doneţk și Luhansk
ale Ucrainei și a comandat forţelor armate
ruse să pătrundă în aceste zone.
La 24 februarie 2022, el a comandat o
operaţie militară în Ucraina, iar forţele
armate ruse au început un atac asupra
Ucrainei. Acest atac reprezintă o încălcare
flagrantă a integrităţii teritoriale, a suvera
nităţii și a independenţei Ucrainei.
Vladimir Putin este responsabil de și a
sprijinit în mod activ acţiuni care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

670.

Sergey Viktorovich
LAVROV
(Сергей Викторович
ЛАВРОВ)

Funcţie: ministrul de
externe al Federaţiei
Ruse
Data nașterii:
21.3.1950
Locul nașterii:
Moscova, fosta URSS
(în prezent Federaţia
Rusă)
Sexul: masculin

Ministrul de externe al Federaţiei Ruse
În calitate de membru al Consiliului de
Securitate rus, a sprijinit recunoașterea
imediată de către Rusia a celor două
republici autoproclamate.
Sergey Lavrov este responsabil de și a
sprijinit în mod activ acţiuni care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022
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671.

Igor Ivanovici SECHIN
(Игорь Иванович
СЕЧИН)

Data nașterii:
7.9.1960
Locul nașterii:
Leningrad, fosta
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Igor Sechin este directorul general al
Rosneft, companie petrolieră rusă de stat și
unul dintre cei mai mari producători de ţiţei
din lume. Este unul dintre cei mai de
încredere și mai apropiaţi consilieri ai lui
Vladimir Putin, precum și prietenul său
personal. A fost în legătură cu președintele
rus în fiecare zi. Este considerat unul dintre
cei mai puternici membri ai elitei politice
ruse. Legăturile sale cu Vladimir Putin
datează de mult timp și sunt profunde. A
lucrat cu președintele în cadrul cabinetului
primarului din Sankt Petersburg în anii ’90
și a dat dovadă de loialitate de atunci și
până în prezent. În 1999, dl Sechin a
devenit adjunctul șefului administraţiei lui
Vladimir Putin, în 2008 viceprim-ministru,
iar în 2012 directorul general al Rosneft.
Este unul dintre oligarhii ruși care lucrează
în parteneriat cu statul rus.

Se numără printre persoanele din anturajul
lui Putin care obţin câștiguri financiare și
misiuni importante în schimbul subordonării
și al fidelităţii. I-au fost încredinţate sarcini
importante și dificile de către președinte și a
fost răsplătit cu conducerea companiei
Rosneft și o avere considerabilă. Sub
conducerea lui Igor Sechin, Rosneft a fost
implicată în finanţarea plantaţiilor vitivi
nicole ale palatului de lângă Gelendzhik,
considerat a fi utilizat personal de preșe
dintele Putin.
Prin urmare, acesta a oferit în mod activ
sprijin material sau financiar factorilor de
decizie ruși responsabili de anexarea
Crimeei și de destabilizarea Ucrainei și a
obţinut beneficii de pe urma acţiunilor
acestora.
Mai mult decât atât, Rosneft Aero, o filială
a Rosneft al cărei director general este
dl Sechin, furnizează combustibil turbo
reactor Aeroportului Simferopol, care
asigură legătura pe cale aeriană între teri
toriul anexat ilegal Crimeea și Sevastopol
și Rusia. Prin urmare, el sprijină conso
lidarea peninsulei Crimeea, anexată în mod
ilegal, ca parte integrantă a Federaţiei Ruse,
fapt care, la rândul său, subminează și mai
mult integritatea teritorială, suveranitatea și
independenţa Ucrainei.

28.2.2022
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672.

Nikolai Petrovich
TOKAREV
(Николай Петрович
ТОКАРЕВ)

Data nașterii:
20.12.1950
Locul nașterii:
Karaganda, RSS
Kazahă (în prezent
Kazahstan)

Nikolay Tokarev este directorul general al
Transneft, importantă companie rusă de
petrol și gaze. Este o veche cunoștinţă și
asociat apropiat al lui Vladimir Putin. A
lucrat împreună cu Putin în KGB în
anii ’80. Dl Tokarev este unul dintre
oligarhii care lucrează cu statul rus care au
preluat controlul asupra unor importante
active de stat în anii 2000, în vremea când
președintele Putin își consolida puterea, și
care lucrează într-un parteneriat strâns cu
statul rus. Dl Tokarev este la conducerea
Transneft, una dintre cele mai importante
companii controlate de guvern din Rusia,
care transportă o cantitate considerabilă de
petrol rusesc prin intermediul unei bine
dezvoltate reţele de conducte de petrol.
Transneft aflată sub conducerea lui Nikolay
Tokarev este unul dintre principalii sponsori
ai palatului de lângă Gelendzhik, despre
care se consideră la scară largă că este
utilizat personal de președintele Putin.
Nikolay Tokarev beneficiază de pe urma
apropierii faţă de autorităţile ruse.
Cunoștinţe și rude apropiate ale dlui Tokarev
s-au îmbogăţit datorită contractelor semnate
cu companiile de stat.
Prin urmare, acesta a oferit în mod activ
sprijin material sau financiar factorilor de
decizie ruși responsabili de anexarea
Crimeei și de destabilizarea Ucrainei și a
obţinut beneficii de pe urma acţiunilor
acestora.

28.2.2022

673.

Alisher USMANOV
(rusă: Алишер
Бурханович
УСМАНОВ; uzbecă:
Alisher USMONOV)

Data nașterii:
9.9.1953
Locul nașterii: Chust,
RSS Uzbekă,
Uniunea Sovietică
Funcţie: oligarh rus.

Alisher Usmanov este oligarh pro-Kremlin
cu legături deosebit de strânse cu preșe
dintele rus Vladimir Putin. S-a afirmat că
este unul dintre oligarhii preferaţi al lui
Vladimir Putin. Este considerat unul dintre
funcţionarii afaceriști ai Rusiei cărora li s-a
încredinţat asigurarea fluxurilor financiare,
însă situaţia lor depinde de voinţa preșe
dintelui. Există informaţii potrivit cărora
dl Usmanov a servit drept paravan pentru
președintele Putin, rezolvând probleme de
afaceri ale acestuia. Conform datelor
FinCEN, i-a plătit 6 milioane USD influ
entului consilier al lui Vladimir Putin pe
nume
Valentin
Yumashev.
Dmitry
Medvedev, vicepreședintele Consiliului de
Securitate al Rusiei și fost președinte și
prim-ministru al Rusiei, a obţinut foloase
prin utilizarea în scopuri personale a unor
rezidenţe luxoase controlate de dl Usmanov.
Prin urmare, acesta a oferit în mod activ
sprijin material sau financiar factorilor de
decizie ruși responsabili de anexarea
Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.

28.2.2022
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Dl Usmanov are interese în companii din
domeniul minereurilor de fier și al oţelului,
din domeniul mass-media și din domeniul
internetului. Cel mai mare holding al său
este gigantul din domeniul oţelului Metal
loinvest. Atunci când dl Usmanov a
preluat controlul cotidianului cu profil
economic Kommersant, libertatea perso
nalului editorial a fost îngrădită, iar
publicaţia a adoptat o atitudine proKremlin evidentă. Ziarul Kommersant, sub
patronajul dlui Usmanov, a publicat un
articol propagandist antiucrainean scris de
Dmitry Medvedev, în care fostul președinte
al Rusiei susţinea că este inutil să se iniţieze
discuţii cu actualele autorităţi ucrainene,
care, în opinia sa, se află sub control străin
direct.
Prin urmare, dl Usmanov a sprijinit în mod
activ politicile guvernului rus de destabi
lizare a Ucrainei.

674.

Petr Olegovich AVEN
(Пëтр Олегович АВЕН)

Data nașterii: 16.3.
1955
Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Funcţie: Oligarh,
apropiat lui Vladimir
Putin. Unul dintre
principalii acţionari ai
Alfa Group
Sexul: masculin

Petr Aven este unul dintre oligarhii cei mai
apropiaţi lui Vladimir Putin. Este un
important acţionar al Alfa Group, care
include una dintre marile bănci din Rusia,
Alfa Bank. Este unul dintre cei aproximativ
50 de bogaţi afaceriști ruși care se întâlnesc
în mod regulat cu Vladimir Putin la
Kremlin. Nu acţionează independent de
voinţa președintelui Putin. Prietenia sa cu
Vladimir Putin datează din anii ’90. Pe
vremea când era ministru al relaţiilor
economice externe, l-a ajutat pe Vladimir
Putin, la vremea respectivă viceprimar al
Sankt Petersburg, în cadrul investigaţiei
comisiei Sal’ye. Este cunoscut de
asemenea drept prieten personal deosebit
de apropiat al șefului Rosneft, Igor Sechin,
un aliat-cheie al lui Putin. Fiica cea mare a
lui Vladimir Putin, Maria, a desfășurat un
proiect caritabil, Alfa-Endo, care a fost
finanţat de Alfa Bank.
Dl Aven a obţinut foloase în urma
conexiunilor sale cu guvernul. El i-a scris
o scrisoare lui Vladimir Putin pentru a se
plânge în legătură cu decizia Curţii de
Arbitraj de la Moscova în cauza privind
interesele uneia dintre afacerile sale.
Vladimir Putin l-a instruit pe procurorul
general al Rusei să investigheze cauza.
Vladimir Putin a recompensat fidelitatea
Alfa Group faţă de autorităţile ruse oferind
ajutor politic planurilor de investiţii străine
ale Alfa Group.

28.2.2022
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Dl Aven și partenerul său de afaceri Mikhail
Fridman s-au implicat în eforturile Krem
linului în sensul ridicării sancţiunilor occi
dentale emise ca reacţie la politica agresivă
a Rusiei faţă de Ucraina. În 2016, Vladimir
Putin l-a avertizat pe dl Aven cu privire la
posibilitatea ca Statele Unite să impună
sancţiuni suplimentare împotriva lui Aven
și/sau Alfa-Bank și i-a sugerat să ia măsuri
pentru a se proteja pe sine și Alfa-Bank, iar
dl Aven s-a conformat. În 2018, dl Aven
împreună cu dl Fridman au vizitat
Washington DC într-o misiune neoficială
pentru a transmite mesajul guvernului rus
cu privire la sancţiunile SUA și la contra
sancţiunile Federaţiei Ruse.
Prin urmare, acesta a oferit în mod activ
sprijin material sau financiar factorilor de
decizie ruși responsabili de anexarea
Crimeei și de destabilizarea Ucrainei și a
obţinut beneficii de pe urma acţiunilor
acestora. De asemenea, el a sprijinit acţiuni
sau politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

675.

Mikhail Maratovich
FRIDMAN
(Михаил Маратович
ФРИДМАН)

►C7 Data nașterii:
21.4.1964
Locul nașterii: Liov,
RSS Ucraineană (în
prezent Ucraina)
Sexul: masculin ◄

Mikhail Fridman este fondatorul și unul
dintre principalii acţionari ai Alfa Group,
care include importanta bancă rusească
Alfa Bank. A reușit să cultive legături
solide cu administraţia lui Vladimir Putin
și este considerat a fi un principal finanţator
rus și facilitator din anturajul lui Putin. A
reușit să dobândească active de stat prin
conexiunile sale cu guvernul. Fiica cea
mare a lui Vladimir Putin, Maria, a
desfășurat un proiect caritabil, Alfa-Endo,
care a fost finanţat de Alfa Bank. Vladimir
Putin a recompensat fidelitatea Alfa Group
faţă de autorităţile ruse oferind ajutor politic
planurilor de investiţii străine ale Alfa
Group.
Dl Fridman și partenerul său de afaceri Petr
Aven s-au implicat în eforturile Kremlinului
în sensul ridicării sancţiunilor occidentale
emise ca reacţie la politica agresivă a
Rusiei faţă de Ucraina. În 2018, dl
Fridman împreună cu dl Aven au vizitat
Washington DC într-o misiune neoficială
pentru a transmite mesajul guvernului rus
cu privire la sancţiunile SUA și la contra
sancţiunile Federaţiei Ruse.

28.2.2022
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Prin urmare, acesta a oferit în mod activ
sprijin material sau financiar factorilor de
decizie ruși responsabili de anexarea
Crimeei și de destabilizarea Ucrainei și a
obţinut beneficii de pe urma acţiunilor
acestora. De asemenea, el a sprijinit acţiuni
sau politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

676.

Sergei Pavlovich
ROLDUGIN (Сергей
Павлович РОЛДУГИН)

Data nașterii:
28.9.1951
Locul nașterii:
Oblastul Sahalin
Violoncelist
Funcţie: om de
afaceri, prieten
apropiat al lui
Vladimir Putin.

Dl Roldugin este un om de afaceri care are
legături strânse cu Vladimir Putin. El face
parte din reţeaua financiară a lui Putin.
Deţine cel puţin 5 entităţi offshore și își
păstrează activele la Bank Rossiya (care
face
obiectul
sancţiunilor
Uniunii),
cunoscută la Moscova drept „portofelul lui
Putin”.
Potrivit
investigaţiei
ICIJ,
dl Roldugin este răspunzător pentru
„spălarea” a cel puţin 2 miliarde USD prin
bănci și companii offshore ca parte a reţelei
financiare ascunse a lui Putin. A participat și
la mecanismul de spălare a banilor „Troika”
și a trecut prin sistem miliarde de USD. Mai
mult decât atât, a primit peste 69 de
milioane USD prin companii din cadrul
mecanismului de spălare a banilor „Troika”.
Prin urmare, este răspunzător pentru oferirea
de sprijin material sau financiar activ
factorilor de decizie ruși responsabili de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei.

28.2.2022

677.

Dmitry Sergeyevich
PESKOV
(Дмитрий Сергеевич
ПЕСКОВ)

Data nașterii:
17.10.1967
Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Sexul: masculin

Dmitri Peskov este secretarul de presă al
președintelui Putin. A apărat public politica
agresivă a Rusiei împotriva Ucrainei,
inclusiv anexarea ilegală a Crimeei și a
Sevastopolului de către Federaţia Rusă. A
dat numeroase declaraţii în care a afirmat
că teritoriul Crimeei și Sevastopolului
reprezintă o parte integrantă din Rusia și
că este imposibil ca acest teritoriu să
revină la Ucraina. A calificat acţiunile
ucrainene care urmăreau să pună capăt
ocupaţiei ruse a Peninsulei Crimeea drept
revendicare teritorială împotriva Rusiei. Șia exprimat opinia că este imposibil să se
poarte negocieri cu autorităţile ucrainene și
a subliniat că partea rusă nu le consideră ca
fiind un partener. A infirmat faptul că
existau trupe ruse în Donbas. De
asemenea, a transmis mesajul că sancţiunile
occidentale nu au niciun efect real asupra
Rusiei. A ameninţat că Rusia va riposta
prin contrasancţiuni.

28.2.2022
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Prin urmare, a sprijinit în mod activ acţiuni
sau politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

678.

Dmitry Nikolaevich
CHERNYSHENKO
(Дмитрий Николаевич
ЧЕРНЫШЕНКО)

Data nașterii:
20.9.1968
Locul nașterii:
Saratov, Rusia
Funcţie: Viceprimministru al Rusiei
pentru turism, sport,
cultură și comunicare
Membru al consiliului
de administraţie al
Căilor Ferate ruse
Sexul: masculin

Dmitry Chernyshenko este viceprimministru al Rusiei pentru turism, sport,
cultură și comunicare și membru al consi
liului de administraţie ale Căilor Ferate ruse,
numit în această funcţie de Guvernul Fede
raţiei Ruse.
În octombrie 2021, Rusia s-a angajat într-o
concentrare fără precedent de forţe militare
la frontiera cu Ucraina sau în apropierea
acesteia, precum și în interiorul regiunii
ocupate din Crimeea, care aparţine
Ucrainei. Forţele armate ruse au efectuat
exerciţii militare la scară largă în acea
regiune. Aceasta a condus la escaladarea
conflictului și a pus o presiune destabili
zatoare asupra Ucrainei. Căile Ferate ruse,
din al căror consiliu de administraţie face
parte dl Chernyshenko, au transportat
personal militar și echipamente militare ale
forţelor armate ruse în zonele din apropierea
frontierei cu Ucraina. La 24 februarie 2022,
Rusia a lansat o agresiune militară la scară
largă asupra Ucrainei.
Prin urmare, este responsabil de sprijinirea
activă sau punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

28.2.2022

679.

Irek Envarovich
FAIZULLIN
(Ирек Энварович
ФАЙЗУЛЛИН)

Data nașterii:
8.12.1962
Locul nașterii: Kazan,
URSS, în prezent
Federaţia Rusă
Funcţie: membru al
consiliului de admi
nistraţie al Căilor
Ferate ruse.
Ministrul construc
ţiilor și locuinţelor al
Federaţiei Ruse.
Sexul: masculin

Dl Irek Faizullin este ministrul construcţiilor
și locuinţelor al Rusiei și membru al consi
liului de administraţie al Căilor Ferate ruse,
numit în această funcţie de guvernul Fede
raţiei Ruse.
În octombrie 2021, Rusia s-a angajat într-o
concentrare fără precedent de forţe militare
la frontiera cu Ucraina sau în apropierea
acesteia, precum și în interiorul regiunii
ocupate din Crimeea, care aparţine
Ucrainei. Forţele armate ruse au efectuat
exerciţii militare la scară largă în acea
regiune. Aceasta a condus la escaladarea
conflictului și a pus o presiune destabili
zatoare asupra Ucrainei. Căile Ferate ruse,
din al căror consiliu de administraţie face
parte dl Faizullin, au transportat personal
militar și echipamente militare ale forţelor
armate ruse în zonele din apropierea fron
tierei cu Ucraina.

28.2.2022
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Prin urmare, este responsabil de sprijinirea
activă sau punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

680.

Vitaly Gennadyevich
SAVELYEV
(Виталий Геннадьевич
САВЕЛЬЕВ)

Data nașterii:
18.1.1954
Locul nașterii:
Tașkent, Uzbekistan
Funcţie: Membru al
consiliului de admi
nistraţie al Căilor
Ferate ruse. Ministrul
transporturilor din
Rusia din 2020, fost
director general al
Aeroflot

Vitaly Savelyev este ministrul transpor
turilor al Federaţiei Ruse și membru al
consiliului de administraţie al Căilor Ferate
ruse, numit în această funcţie de guvernul
Federaţiei Ruse. Este fostul director
general al Aeroflot.
În octombrie 2021, Rusia s-a angajat într-o
concentrare fără precedent de forţe militare
la frontiera cu Ucraina sau în apropierea
acesteia, precum și în interiorul regiunii
ocupate din Crimeea, care aparţine
Ucrainei. Forţele armate ruse au efectuat
exerciţii militare la scară largă în acea
regiune. Aceasta a condus la escaladarea
conflictului și a pus o presiune destabili
zatoare asupra Ucrainei. Căile Ferate ruse,
din al căror consiliu de administraţie face
parte dl Savelyev, au transportat personal
militar și echipamente militare ale forţelor
armate ruse în zonele din apropierea fron
tierei cu Ucraina.

28.2.2022

Mai mult, sub conducerea dlui Savelyev,
Aeroflot a asigurat în mod regulat servicii
de transport aerian de pasageri între aeropor
turile ruse și aeroportul internaţional
Simferopol, prin urmare acesta a sprijinit
consolidarea peninsulei Crimeea anexate
ilegal în Federaţia Rusă, ceea ce a
subminat într-o și mai mare măsură inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.
Prin urmare, este responsabil de sprijinirea
activă sau punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

681.

Andrey Anatolyevich
TURCHAK
(ТУРЧАК, Андрей
Анатольевич)

Data nașterii:
20.12.1975
Locul nașterii:
Leningrad, fosta
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)
Funcţie: Secretar al
consiliului general al
partidului Rusia Unită
Prim-vicepreședinte
al consiliului
federativ.

Andrey Turchak este secretar al consiliului
general al partidului Rusia Unită și primvicepreședinte al consiliului federativ.
Succesul său politic este datorat tatălui său,
Anatoly Turchak, care a participat la antre
namente de judo cu Vladimir Putin și cu
fraţii Rotenberg. A promovat o atitudine
pozitivă faţă de recunoașterea așa-ziselor
„republici populare” separatiste Doneţk și
Luhansk.

28.2.2022
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A solicitat autorităţilor ruse să furnizeze
arme avansate forţelor separatiste proruse
din regiunea Donbas. A declarat public că
este imposibil să se ajungă la o soluţionare
pașnică a conflictului din Donbas cu autori
tăţile ucrainene. A făcut declaraţii nefondate
cu privire la o ofensivă militară ucraineană
planificată în Donbas. A purtat negocieri cu
Denis Pushilin, șeful entităţii separatiste,
așa-numita „Republică Populară Doneţk”.
A vizitat un punct de mobilizare a forţelor
armate separatiste din zona de primă linie
din Donbas pentru a-i felicita personal pe
soldaţii entităţii separatiste, așa numita
„Republică Populară Doneţk”, cu ocazia
Zilei Apărătorului Patriei. A susţinut în
mod public decizia Rusiei de a recunoaște
„republicile” separatiste din Donbas. A
afirmat că Rusiei îi sunt indiferente sanc
ţiunile occidentale.

Prin urmare, este responsabil de sprijinirea
activă sau punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

682.

Tigran Edmondovich
KEOSAYAN
(Тигран Эдмондович
КЕОСАЯН)

Data nașterii:
4.1.1966
Locul nașterii:
Moscova, Rusia
Funcţie: Actor și
regizor, gazda
emisiunii de
propagandă TV
privind afacerile
politice de pe canalul
NTV, denumită
„International
Sawmill with Tigran
Keosayan”.

Dl Tigran Keosayan este un regizor de film
și jurnalist care a răspândit propaganda anti
ucraineană în mass-media rusă. În emisiunea
sa de televiziune „Gaterul internaţional cu
Tigran Keosayan” („International Sawmill
with Tigran Keosayan”) a portretizat
sistematic Ucraina ca fiind o ţară slabă și
coruptă, care se menţine numai datorită
ajutorului occidental. A dat de înţeles că
autorităţile ucrainene nu sunt legitime. A
afirmat în mod repetat că Crimeea aparţine
Rusiei și că Donbas nu face parte din
Ucraina. Dl Keosayan a participat la
forumul „Donbasul rusesc” care a fost
organizat
de
autorităţile
așa-numitei
„Republici Populare Doneţk” în Doneţk cu
scopul de a răspândi doctrina „Donbasului
rusesc”. A acuzat public Ucraina de esca
ladarea conflictului.
Prin urmare, este responsabil de sprijinirea
activă sau punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

28.2.2022
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Emisiunea de televiziune „Gaterul interna
ţional cu Tigran Keosayan” („International
Sawmill with Tigran Keosayan”) a primit
finanţare de la companii deţinute de statul
rus, care a fost nejustificată din punct de
vedere comercial, dar a fost acordată drept
recompensă pentru eforturile de propa
gandist ale dlui Keosayan și pentru loia
litatea sa faţă de Vladimir Putin. Dl
Keosayan a regizat un film de propagandă
intitulat „Podul Crimeei. Construit cu
dragoste”, care a glorificat podul din
Crimeea care leagă teritoriul Peninsulei
Crimeea anexate ilegal de Rusia. Se afirmă
că filmul a fost conceput ca un cadou pentru
președintele Putin. Alexei Gromov, șeful
adjunct al administraţiei prezidenţiale, a
contribuit la asigurarea finanţării din partea
statului pentru realizarea filmului, datorită
căreia dl Keosayan a obţinut profit financiar.
Prin urmare, acesta a obţinut beneficii din
partea factorilor de decizie ruși răspunzători
pentru anexarea Crimeei și pentru destabi
lizarea Ucrainei.

683.

Olga Vladimirovna
SKABEYEVA
(Ольга Владимировна
СКАБЕЕВА)

Data nașterii:
11.12.1984
Funcţie: Cofondator
și redactor-șef al
portalului REGNUM;
Locul nașterii:
Volzhsky, Rusia
Funcţie: Jurnalist la
televiziunea de stat
Rossiya-1, conduce
un talk-show politic
intitulat „60 de
minute” (împreună cu
soţul ei, Yevgeniy
Popov) – cel mai
popular talk-show din
Rusia
Sexul: feminin

Dna Olga Skabeyeva este jurnalistă la
canalul de televiziune de stat Rossiya-1.
Împreună cu soţul ei Yevgeniy Popov, este
gazda celui mai popular talk-show politic
din Rusia intitulat „60 de minute”, în care
a răspândit propagandă antiucraineană și a
promovat o atitudine pozitivă faţă de
anexarea Crimeei și acţiunile separatiștilor
din Donbas.
În emisiunea sa de televiziune, a descris în
mod repetat situaţia din Ucraina într-un mod
părtinitor, afirmând că această ţară este un
stat artificial, susţinut militar și financiar de
Occident, prin urmare, este un satelit al
Occidentului și un instrument în mâinile
NATO. De asemenea, a redus rolul
Ucrainei la o „anti-Rusie modernă”. Mai
mult, a avut deseori invitaţi precum dl
Eduard Basurin, secretarul de presă al
comandamentului militar al așa-numitei
„Republici Populare Doneţk” sau dl Denis
Pushilin,
conducătorul
așa-numitei
„Republici Populare Doneţk”. A dat afară
din emisiune un invitat care nu aproba
discursuri de propagandă rusă, cum ar fi
ideologia „lumea rusă”. Dna Skabeyeva
pare conștientă de rolul său cinic pe care îl
joacă, alături de soţul său, în aparatul de
propagandă rusă.
Prin urmare, este responsabilă de sprijinirea
activă sau punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.
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684.

Alexander PONO
MARENKO
(Алексaндр
Анатольевич
ПОНОМАРEНКО)

Data nașterii: 27.10.
1964
Locul nașterii:
Bilohirsk, RSS
Ucraineană
Funcţie: oligarh rus,
președinte al consi
liului de administraţie
al aeroportului inter
naţional Șeremetievo

Alexander Ponomarenko este un oligarh rus
și președinte al consiliului de administraţie
al aeroportului internaţional Șeremetievo. Dl
Ponomarenko are legături strânse cu alţi
oligarhi asociaţi cu Vladimir Putin, precum
și cu Sergey Aksyonov, liderul așa-numitei
„Republici Crimeea” pe teritoriul Peninsulei
Crimeea anexate ilegal. A fost implicat în
finanţarea palatului de lângă Gelendzhik,
considerat a fi utilizat personal de preșe
dintele Putin.
Prin urmare, acesta a oferit în mod activ
sprijin material sau financiar factorilor de
decizie ruși responsabili de anexarea
Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.

28.2.2022

685.

Modest Alexeyevich
KOLEROV
(Модест Алексеевич
КОЛЕРОВ)

Data nașterii:
12.4.1963
Locul nașterii:
Kimovsk, Rusia
Funcţie: cofondator și
redactor-șef al
portalului REGNUM,
specializat în spaţiul
postsovietic. Din
2005 până în 2007 a
activat în adminis
traţia prezidenţială.
Sexul: masculin

Modest Kolerov este cofondatorul și
redactorul-șef al portalului REGNUM, care
a fost utilizat pentru a răspândi discursuri
agresive
și
discriminatorii împotriva
Ucrainei și pentru a promova o atitudine
pozitivă faţă de anexarea Crimeei și de
acţiunile separatiștilor din Donbas. A
prezentat adesea Ucraina drept o ţară
fascistă sau neonazistă și drept o marionetă
prooccidentală. El a afirmat că Ucraina a
fost creată în mod artificial de Lenin și
Stalin. Potrivit publicaţiilor sale, Ucraina îi
datorează Rusiei independenţa sa și, prin
urmare, nu merită să se bucure de dreptul
de a fi stat suveran. De asemenea, a sugerat
că Rusia ar trebui să pună capăt existenţei
Ucrainei.
În plus, a propus ca Ucraina să fie împărţită
între vecinii săi și a ameninţat că inde
pendenţa Ucrainei ar reprezenta o
ameninţare pentru Rusia. A militat în mod
activ pentru recunoașterea așa-numitei
„Republici Populare Doneţk” și a așanumitei „Republici Populare Luhansk” și
pentru mai multe acţiuni ale Rusiei în
favoarea separatiștilor din Ucraina de est.
A contestat dovezile sprijinului militar
acordat de Rusia separatiștilor și a
prezentat misiunea OSCE în Ucraina drept
părtinitoare și subordonată Kievului.

28.2.2022

Prin urmare, este responsabil de sprijinirea
activă sau punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei, și de obstrucţionarea
activităţii organizaţiilor internaţionale în
Ucraina.
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686.

Roman Georgievich
BABAYAN
(Роман Георгиевич
БАБАЯН)

Data nașterii:
7.12.1967
Locul nașterii: Baku,
Azerbaidjan
Funcţie: jurnalist,
gazda emisiunii de
televiziune „Propriul
adevăr” pe canalul
NTV și al emisiunii
„Dreptul la voce” pe
canalul TV Cent.
Este, de asemenea,
redactorul-șef al
postului de radio
„Moscova vorbește”.
De asemenea, este
membru al Dumei
orașului Moscova.
Sexul: masculin

Dl Roman Babayan este jurnalist și membru
al Dumei orașului Moscova. El este gazda
emisiunii de televiziune „Propriul adevăr”
pe canalul NTV și al emisiunii „Dreptul la
voce” pe canalul TV Cent. Este, de
asemenea, redactorul-șef al postului de
radio „Moscova vorbește”. El a răspândit
propagandă anti-ucraineană și a promovat
o atitudine pozitivă a acţiunii separatiștilor
din Donbas.
Într-un interviu acordat Ukraina.ru a afirmat
în mod clar că orice locuitor din Donbas ar
prefera ca regiunea să se alăture Rusiei și a
pus sub semnul întrebării dreptul Ucrainei
faţă de propriile sale teritorii. În plus, a
acuzat autorităţile ucrainene de persecuţii
pe criterii de naţionalitate în Donbas și, de
facto, de genocid și a afirmat că ucrainenii
au ucis copii și persoane în vârstă în
Donbas. De asemenea, el a susţinut
discursul Rusiei privind „regimul fascist”
din Ucraina. În acest scop, a prezentat o
înregistrare indistinctă cu soldaţi care
purtau însemnele marinei naziste germane,
descriindu-i drept ucraineni.
Prin urmare, este responsabil de sprijinirea
activă sau punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

28.2.2022

687.

Yevgeniy Nikolaevich
PRILEPIN
(Евгений Николаевич
ПРИЛЕПИН),
alias Zakhar PRILEPIN
(în rusă: Захар
ПРИЛЕПИН),
alias Yevgeniy
LAVLINSKIY (în rusă:
Евгений ЛАВЛ
ИНСКИЙ)

Data nașterii:
7.7.1975
Locul nașterii: Il’inka,
Rusia
Funcţie: jurnalist,
scriitor, copreședinte
al partidului Rusia
justă – Patrioţi –
Pentru adevăr,
activist.

Dl Prilepin este un activist, jurnalist și
scriitor rus, copreședinte al partidului O
Rusie dreaptă – Patrioţi – Pentru adevăr.
El și-a exprimat în public susţinerea pentru
separatiștii ruși din Crimeea și Donbas. A
trimis ajutoare în Doneţk și a oferit
consiliere liderilor separatiști. A participat
la conflictul din Donbas de partea separa
tiștilor, acţionând în calitate de comandant
adjunct al unuia dintre batalioanele sepa
ratiste și a descris în mod detaliat implicarea
sa.
De asemenea, și-a utilizat notorietatea și
reputaţia ca scriitor celebru pentru a
răspândi propagandă antiucraineană și
pentru a promova o atitudine pozitivă faţă
de anexarea Crimeei și faţă de acţiunile
separatiștilor din Donbas. Dl Prilepin a
descris autorităţile ucrainene ca fiind
corupte, le-a acuzat de escaladarea
conflictului, a afirmat că Kievul este un
oraș rusesc și că obiectivul final al Rusiei
ar trebui să fie capturarea Kievului. A apărut
în filmul documentar de propagandă rus
„Crimeea: drumul către acasă”, care a
glorificat anexarea ilegală a Peninsulei
Crimeea de către Rusia.
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Prin urmare, este responsabil de sprijinirea
activă sau punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

688.

Anton Vyacheslavovich
KRASOVSKY
(Антон Вячеславович
КРАСОВСКИЙ),
alias Anton Vyachesla
vovich KUZNETSOVKRASOVSKY (Антон
Вячеславович
КУЗНЕЦОВКРАСОВСКИЙ)

Data nașterii:
18.7.1975
Locul nașterii:
Podolsk, Rusia
Funcţie: activist,
jurnalist, propa
gandist, gazdă a unui
talk show intitulat
„Antonimele” pe
postul RT, un canal
de televiziune finanţat
de statul rus

Dl Anton Krasovsky este jurnalist și gazda
emisiunii de televiziune „Antonimele” pe
postul RT, un canal de televiziune finanţat
de statul rus. A răspândit propagandă anti
ucraineană. A afirmat că Ucraina este un
teritoriu al Rusiei și a denigrat ucrainenii
ca naţiune. De asemenea, a ameninţat
Ucraina că va fi invadată de Rusia dacă
Ucraina avansează spre aderarea la NATO.
El a sugerat că o astfel de acţiune va avea
drept rezultat „înlăturarea constituţiei
Ucrainei” și „arderea acesteia pe strada
Khreshchatyk”. În plus, a sugerat că
Ucraina ar trebui să devină parte a Rusiei.
Prin urmare, este responsabil de sprijinirea
activă sau punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

28.2.2022

689.

Arkady Viktorovich
MAMONTOV
(Аркадий Викторович
МАМОНТОВ)

Data nașterii:
26.5.1962
Locul nașterii: Novo
sibirsk, Rusia
Funcţie: jurnalist și
prezentator TV, gazda
emisiunii de tele
viziune „Programul
autorului de Arkady
Mamontov” pe
canalul TV Rossiya1, autor de filme
documentare.

Dl Arkady Mamontov este gazda emisiunii
de televiziune „Programul autorului de
Arkady Mamontov” și autorul unor filme
documentare pentru televiziunea rusă. A
răspândit propagandă antiucraineană.
A regizat un film de propagandă în sprijinul
anexării ilegale a Crimeei și Sevastopolului,
în care a prezentat regimul ucrainean înainte
de anexarea ilegală ca fiind haotic și cu totul
anarhic. În filmele sale, a prezentat Ucraina
drept un centru al neonazismului,
fascismului, naţionalismului și al senti
mentelor antiruse. A exagerat rolul organi
zaţiilor de extremă dreapta în Ucraina. A
acuzat Ucraina de politici discriminatorii
împotriva culturii și a limbii ruse în
Ucraina. A subminat credibilitatea și legiti
mitatea autorităţilor ucrainene, sugerând că
Euromaidanul a fost o lovitură de stat
inspirată din străinătate și că guvernul
ucrainian a fost dependent de Statele Unite
ale Americii.
Prin urmare, este responsabil de sprijinirea
activă sau punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.
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690.

Sergei Mikhailovich
PINCHUK
(Сергей Михайлович
ПИНЧУК)

Data nașterii:
26.7.1971
Locul nașterii:
Sevastopol, RSS
Ucraineană, (în
prezent Ucraina)
Funcţie: viceamiral,
prim-comandant-șef
adjunct al Flotei
Mării Negre

Sergey Pinchuk este vice-amiral și primcomandant-șef adjunct al Flotei Mării
Negre, care este subordonată Districtului
militar de sud al forţelor armate ruse și a
fost implicat în acţiuni militare împotriva
Ucrainei.
De la mijlocul lunii octombrie 2021, forţele
militare ruse s-au angajat într-o concentrare
fără precedent de trupe la frontiera cu
Ucraina sau în apropierea acesteia, precum
și în interiorul regiunii ocupate din Crimeea,
care aparţine Ucrainei. În acest context,
numeroși observatori și factori de decizie
și-au exprimat îngrijorarea legată de o
posibilă nouă invadare a Ucrainei de către
Rusia și legată de alte acţiuni agresive.
Forţele din Flota Mării Negre au luat parte
la exerciţii militare de mare amploare lângă
și în interiorul frontierelor Ucrainei.
După decizia lui Vladimir Putin de a recu
noaște așa-numita „Republică Populară
Doneţk” și așa-numita „Republică Populară
Luhansk”, soldaţi aparţinând Districtului
militar de sud au pătruns pe teritoriul
acestor două republici autoproclamate. La
24 februarie 2022, când Rusia a lansat
invazia militară pe scară largă în Ucraina,
trupele ruse din cadrul Flotei Mării Negre
au efectuat operaţiuni în Mariupol și Odesa.
Prin urmare, Sergei Pinchuk este responsabil
de sprijinirea activă sau punerea în aplicare
a unor acţiuni sau politici care subminează
sau ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

28.2.2022

691.

Alexey Yurevich
AVDEEV
(Алексей Юрьевич
АВДЕЕВ)

Data nașterii:
17.5.1967
Locul nașterii:
Tașkent, URSS (în
prezent Uzbekistan)
Funcţie: locotenentgeneral, comandantadjunct al Districtului
militar de sud
Sexul: masculin

Alexey Avdeev este comandant adjunct al
Districtului militar de sud al Rusiei, care a
fost implicat în acţiuni militare împotriva
Ucrainei.
În ultima perioadă, Ucraina a devenit prin
cipala ţintă a Districtului militar de sud. Din
acest motiv, a fost formată noua Armată
a 8-a, iar prezenţa Districtului pe teritoriul
peninsulei Crimeea, anexată ilegal, a fost
extinsă. De la mijlocul lunii octombrie
2021, forţele militare ruse s-au angajat
într-o concentrare fără precedent de trupe
la frontiera cu Ucraina sau în apropierea
acesteia, precum și în interiorul regiunii
ocupate din Crimeea, care aparţine
Ucrainei. În acest context, numeroși obser
vatori și factori de decizie și-au exprimat
îngrijorarea legată de o posibilă nouă
invadare a Ucrainei de către Rusia sau
legată de alte acţiuni agresive. Trupe din
Districtul militar de sud au efectuat
exerciţii militare în zone adiacente
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Ucrainei și au transferat echipamente de
artilerie și grupuri tactice de batalioane în
peninsula Crimeea. După decizia lui
Vladimir Putin de a recunoaște așa-numita
„Republică Populară Doneţk” și așa-numita
„Republică Populară Luhansk”, soldaţi apar
ţinând Districtului militar de sud au pătruns
pe teritoriul acestor două republici autopro
clamate. Districtul militar de sud a
supervizat totodată exerciţiile militare ale
forţelor armate ale „republicilor” separatiste.
Prin urmare, Alexey Avdeev
este
responsabil de sprijinirea activă sau
punerea în aplicare a unor acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

692.

Rustam Usmanovich
MURADOV
(МУРАДОВ Рустам
Усманович)

Data nașterii:
21.3.1973
Locul nașterii:
Dagestan, Rusia
Funcţie: locotenentgeneral, comandantadjunct al Districtului
militar de sud
Sexul: masculin

Rustam Muradov este general-locotenent și
comandant-adjunct al Districtului militar de
sud, care a fost implicat în acţiuni militare
împotriva Ucrainei.
În ultima perioadă, Ucraina a devenit prin
cipala ţintă a Districtului militar de sud. Din
acest motiv, a fost formată noua Armată
a 8-a, iar prezenţa Districtului pe teritoriul
peninsulei Crimeea, anexată ilegal, a fost
extinsă. De la mijlocul lunii octombrie
2021, forţele militare ruse s-au angajat
într-o concentrare fără precedent de trupe
la frontiera cu Ucraina sau în apropierea
acesteia, precum și în interiorul regiunii
ocupate din Crimeea, care aparţine
Ucrainei. În acest context, numeroși obser
vatori și factori de decizie și-au exprimat
îngrijorarea legată de o posibilă nouă
invadare a Ucrainei de către Rusia sau
legată de alte acţiuni agresive. Trupe din
Districtul militar de sud au efectuat
exerciţii militare în zone adiacente Ucrainei
și au transferat echipamente de artilerie și
grupuri tactice de batalioane în peninsula
Crimeea. Districtul militar de sud a
supervizat totodată exerciţiile militare ale
forţelor armate ale „republicilor” separatiste.
După decizia lui Vladimir Putin de a recu
noaște așa-numita „Republică Populară
Doneţk” și așa-numita „Republică Populară
Luhansk”, soldaţi aparţinând Districtului
militar de sud au pătruns pe teritoriul
acestor două republici autoproclamate. La
24 februarie 2022, Rusia a lansat o invazie
militară la scară largă a Ucrainei.
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Prin urmare, Rustam MURADOV este
responsabil de sprijinirea activă sau
punerea în aplicare a unor acţiuni și
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

693.

Andrey Ivanovich
SYCHEVOY
(Андрей Иванович
СЫЧЕВОЙ)

Data nașterii:
16.5.1969
Locul nașterii: satul
Troitskaya, districtul
Krymsky, teritoriul
Krasnodar, URSS
Funcţie: general-loco
tenent, comandant al
Armatei a 8-a
gardiste a trupelor
combinate a
Districtului militar de
sud
Sexul: masculin

Andrey Sychevoy este general-locotenent și
comandant al Armatei a 8-a gardiste a
trupelor combinate a Districtului militar de
sud, care a fost implicată în acţiuni militare
împotriva Ucrainei.
În ultima perioadă, Ucraina a devenit prin
cipala ţintă a Districtului militar de sud. Din
acest motiv, a fost formată noua Armată
a 8-a, iar prezenţa Districtului pe teritoriul
peninsulei Crimeea, anexată ilegal, a fost
extinsă. De la mijlocul lunii octombrie
2021, forţele militare ruse s-au angajat
într-o concentrare fără precedent de trupe
la frontiera cu Ucraina sau în apropierea
acesteia, precum și în interiorul regiunii
ocupate din Crimeea, care aparţine
Ucrainei. În acest context, numeroși obser
vatori și factori de decizie și-au exprimat
îngrijorarea legată de o posibilă nouă
invadare a Ucrainei de către Rusia sau
legată de alte acţiuni agresive. Trupe din
Districtul militar de sud au efectuat
exerciţii militare în zone adiacente Ucrainei
și au transferat echipamente de artilerie și
grupuri tactice de batalioane în peninsula
Crimeea. Districtul militar de sud a
supervizat totodată exerciţiile militare ale
forţelor armate ale „republicilor” separatiste.
După decizia lui Vladimir Putin de a recu
noaște așa-numita „Republică Populară
Doneţk” și așa-numita „Republică Populară
Luhansk”, soldaţi aparţinând Districtului
militar de sud au pătruns pe teritoriul
acestor două republici autoproclamate. La
24 februarie 2022, Rusia a lansat o invazie
militară la scară largă a Ucrainei.

Prin urmare, Andrey Sychevoy este
responsabil de sprijinirea activă sau
punerea în aplicare a unor acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.
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Gennady Nikolayevich
TIMCHENKO
(Геннадий Николаевич
ТИМЧЕНКО)

Funcţie: proprietar al
grupului privat de
investiţii Volga
Group (Grupul
Volga)
Data nașterii:
9.11.1952
Locul nașterii:
Leninakan, Uniunea
Sovietică (în prezent
Gyumri, Armenia)
Cetăţenie: armeană,
rusă, finlandeză
Sexul: masculin

Gennady Timchenko este o veche cunoștinţă
de-a președintelui Federaţiei Ruse, Vladimir
Putin, fiind descris de mulţi drept unul
dintre oamenii săi de încredere.
Beneficiază de pe urma legăturilor sale cu
factorii de decizie ruși. Este fondatorul și
acţionarul Grupului Volga, un grup de
investiţii care deţine un portofoliu de
investiţii în sectoare-cheie ale economiei
Rusiei. Grupul Volga își aduce o contribuţie
semnificativă la economia rusă și la
dezvoltarea acesteia.
Gennady Timchenko este totodată acţionar
al Bank Rossiya, bancă considerată banca
personală a înalţilor funcţionari ai Federaţiei
Ruse. De la anexarea ilegală a Crimeei,
Bank Rossiya a deschis filiale pe întreg teri
toriul Crimeei și al Sevastopolului, conso
lidând astfel integrarea acestora în
Federaţia Rusă.
În plus, Bank Rossiya are participaţii
importante în Grupul naţional al massmedia care, la rândul său, controlează tele
viziunile care sprijină în mod activ politicile
guvernului rus de destabilizare a Ucrainei.

Data
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28.2.2022

Prin urmare, el este responsabil pentru spri
jinirea unor acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.
Este, de asemenea, responsabil de a fi oferit
sprijin material și financiar și de a fi obţinut
beneficii de pe urma factorilor de decizie
ruși responsabili de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.

695.

Alexey Alexandrovits
MORDASCHOV
(Алексей Алекс
андрович
МОРДАШОВ)

Funcţie: președinte al
Severstal și al
Severgroup
Data nașterii:
26.9.1965
Locul nașterii: Chere
povets, Rusia
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Asociaţi: Yuriy
KOVALCHUK;
Nikolay
SHAMALOV

Alexey Mordaschov beneficiază de pe urma
legăturilor sale cu factorii de decizie ruși.
Este președintele companiei Severgroup.
Compania sa este acţionară a Bank
Rossiya, din acţiunile căreia el deţinea în
2017 circa 5,4 %, banca fiind considerată
banca personală a înalţilor funcţionari ai
Federaţiei Ruse. De la anexarea ilegală a
Crimeei, Bank Rossiya a deschis filiale pe
întreg teritoriul Crimeei și al Sevastopolului,
consolidând astfel integrarea acestora în
Federaţia Rusă.
În plus, Severgroup are participaţii conside
rabile în Grupul naţional al mass-media
care, la rândul său, controlează televiziunile
care sprijină în mod activ politicile
guvernului rus de destabilizare a Ucrainei.
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În plus, Severgroup deţine în proprietate
compania JSC Power Machines, care este
răspunzătoare pentru vânzarea unui număr
de patru turbine eoliene către peninsula
ocupată Crimeea.
Prin urmare, el este responsabil pentru spri
jinirea unor acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.
Este, de asemenea, responsabil de a fi oferit
sprijin material și financiar și de a fi obţinut
beneficii de pe urma factorilor de decizie
ruși responsabili de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.

696.

Peter Mikhaylovich
FRADKOV

Funcţie: președintele
PJSC Promsvyazbank

(Петр Михайлович
ФРАДКОВ)

Data nașterii:
7.2.1978
Locul nașterii:
Moscova, Rusia
Sexul: masculin

Petr Fradkov este președintele PJSC Prom
svyazbank și singurul organ de conducere
executivă al băncii. Promsvyazbank este o
bancă deţinută de statul rus care oferă
sprijin financiar sectorului de apărare rus și
armatei ruse, în timp ce aceasta este respon
sabilă de desfășurarea masivă a trupelor ruse
de-a lungul frontierei cu Ucraina și de
prezenţa trupelor ruse în peninsula Crimeea.

28.2.2022

Promsvyazbank se află sub comanda directă
a președintelui Federaţiei Ruse, Vladimir
Putin, și, prin urmare, oferă sprijin
financiar și material factorilor de decizie
ruși responsabili pentru destabilizarea
Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeei.
Promsvyazbank desfășoară
peninsula Crimeea.

activităţi

în

Prin urmare, în calitatea sa de președinte al
Promsvyazbank, este responsabil pentru
sprijinirea unor acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

▼M52

697.

Leonid Viktorovich
KASINSKY

Data nașterii:
29.6.1972

(rusă: Леонид
Викторович
КАСИНСКИЙ;

Locul nașterii:
Grodno, RSS
Belarusă, în prezent
Belarus

belarusă: Леанiд
Вiктаравiч КАСIНСКI)

Funcţie: generalmaior, asistent al
ministrului apărării
pentru activităţi ideo
logice în cadrul
forţelor armate și șef
al Direcţiei principale
pentru activităţi ideo
logice din cadrul
Ministerului Apărării
din Belarus

Leonid Kasinsky deţine funcţia de asistent al
ministrului apărării pentru activităţi ideo
logice în cadrul forţelor armate din
Belarus. De asemenea, este șeful Direcţiei
principale pentru activităţi ideologice din
cadrul Ministerului Apărării din Belarus.

2.3.2022
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Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Leonid
Kasinsky participă la acţiunile Belarusului
de sprijinire a agresiunii Rusiei împotriva
Ucrainei.

698.

Igor Vladimirovich
MOZHILOVSKY

Data nașterii:
28.2.1971

(rusă: Игорь Влад
имирович МОЖИЛ
ОВСКИЙ;

Locul nașterii:
Dubrovno, RSS
Belarusă, în prezent
Belarus

belarusă: Iгар Уладзi
мiравiч
МАЖЫЛОЎСКI)

Funcţie: generalmaior, asistent al
ministrului apărării
pentru economia și
finanţele militare și
șef al Direcţiei
economice și
financiare principale
din cadrul Minis
terului Apărării
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Igor Mozhilovsky deţine funcţia de asistent
al ministrului apărării pentru economia și
finanţele militare din Belarus. De
asemenea, este șeful Direcţiei economice și
financiare principale din cadrul Ministerului
Apărării din Belarus.
Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Igor Mozhi
lovsky participă la acţiunile Belarusului de
sprijinire a agresiunii Rusiei împotriva
Ucrainei.
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Oleg Leonidovich
VOINOV

Data nașterii:
26.3.1967

(rusă: Олег Леонидович
ВОИНОВ;

Locul nașterii:
Dnepropetrovsk, RSS
Ucraineană, în
prezent Dnipro,
Ucraina

belarusă: Алег
Леанiдавiч ВОIНАЎ)

Funcţie: generalmaior, șef al Depar
tamentului de
cooperare militară
internaţională din
cadrul Ministerului
Apărării din Belarus
și asistent al minis
trului apărării pentru
cooperare militară
internaţională
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

700.

Sergei Anatolievich
SAUTA
(rusă: Сергей
Анатольевич САУТА;
belarusă: Сяргей
Анатольевiч САЎТА)

Funcţie: colonel, șeful
Departamentului de
asistenţă juridică al
Ministerului Apărării
din Republica Belarus
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Motive

Oleg Voinov deţine funcţia de șef al Depar
tamentului de cooperare militară interna
ţională din cadrul Ministerului Apărării din
Belarus și de asistent al ministrului apărării
pentru cooperarea militară internaţională.

Data
includerii pe
listă

2.3.2022

Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Oleg Voinov
participă la acţiunile Belarusului de spri
jinire a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

Sergei Sauta deţine funcţia de șef al Depar
tamentului de asistenţă juridică din cadrul
Ministerului Apărării din Republica Belarus.
Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Sergei Sauta
participă la acţiunile Belarusului de spri
jinire a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

2.3.2022
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701.

Date de identificare

Ivan Josephovich
BOGUSLAVSKY

Data nașterii:
4.8.1968

(rusă: Иван Иосифович
БОГУСЛАВСКИЙ;

Locul nașterii:
Kalivaria, RSS
Belarusă

belarusă: Iван Iосiфавiч
БАГУСЛАЎСКI)

Funcţie: generalmaior, șeful Inspecto
ratului Militar
Principal al Forţelor
Armate din cadrul
Ministerului Apărării
din Belarus
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Motive

Ivan Boguslavsky deţine funcţia de șef al
Inspectoratului Militar Principal al Forţelor
Armate din cadrul Ministerului Apărării din
Belarus.

Data
includerii pe
listă

2.3.2022

Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Ivan Bogu
slavsky participă la acţiunile Belarusului de
sprijinire a agresiunii Rusiei împotriva
Ucrainei.

702.

Dmitry Anatolievich
MIHOLAP

Data nașterii:
28.12.1974

(rusă: Дмитрий
Анатольевич
МИХОЛАП;

Locul nașterii:
Bukino, RSS
Belarusă

belarusă: Дзмiтрый
Анатольевiч
МIХАЛАП)

Funcţie: colonel,
comandant adjunct al
Forţei Aeriene și al
Forţelor de Apărare
Aeriană belaruse
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Dmitry Miholap deţine funcţia de
comandant adjunct al Forţei Aeriene și al
Forţelor de Apărare Aeriană belaruse.
Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Dmitry
Miholap participă la acţiunile Belarusului
de sprijinire a agresiunii Rusiei împotriva
Ucrainei.
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703.

Date de identificare

Anatoliy Anatolievich
BULAVKO

Data nașterii:
1.5.1969

(rusă: Анатолий
Анатольевич
БУЛАВКО;

Locul nașterii: Kalin
kovichi, RSS
Belarusă, în prezent
Belarus

belarusă: Анатоль
Анатольевiч
БУЛАЎКА)

Funcţie: Colonel,
comandant adjunct
responsabil cu acti
vităţi ideologice și
șeful activităţilor
ideologice ale Forţei
Aeriene și ale
Forţelor de Apărare
Aeriană belaruse
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Motive

Anatoliy Bulavko deţine funcţia de
comandant adjunct responsabil cu activităţi
ideologice și de șef al activităţilor ideologice
ale Forţei Aeriene și ale Forţelor de Apărare
Aeriană belaruse.

Data
includerii pe
listă

2.3.2022

Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Anatoliy
Bulavko participă la acţiunile Belarusului
de sprijinire a agresiunii Rusiei împotriva
Ucrainei.

704.

Victor Vladimirovich
SOYKO

Data nașterii: 3.7.
1971

(rusă: Виктор Влад
имирович СОЙКО;

Locul nașterii:
Komsomolskaya,
RSS Belarusă

belarusă: Вiктар Улад
зiмiравiч СОЙКА)

Funcţie: colonel,
comandant adjunct
responsabil de
armamente și șef al
Forţei Aeriene și al
Forţelor de Apărare
Aeriană belaruse
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Victor Soyko deţine funcţia de comandant
adjunct responsabil de armamente și de șef
al Departamentului pentru armamente al
Forţei Aeriene și al Forţelor de Apărare
Aeriană belaruse.
Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Victor Soyko
participă la acţiunile Belarusului de spri
jinire a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.
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705.

Yuri Mikhailovich
PEYGANOVICH
(rusă: Юрий
Михайлович
ПЕЙГАНОВИЧ;
belarusă: Юрый
Мiхайлавiч
ПЕЙГАНОВIЧ)

Date de identificare

Motive

Funcţie: colonel,
comandant adjunct al
Forţei Aeriene și al
Forţelor de Apărare
Aeriană belaruse
responsabil de
logistică și șef de
departament.

Yuri Peyganovich deţine funcţia de
comandant adjunct al Forţei Aeriene și al
Forţelor de Apărare Aeriană belaruse
responsabil de logistică și de șef de depar
tament.

Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Data
includerii pe
listă

2.3.2022

Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Yuri Peyga
novich participă la acţiunile Belarusului de
sprijinire a agresiunii Rusiei împotriva
Ucrainei.

706.

Alexander Ivanovich
BAS

Data nașterii:
17.8.1971

(rusă: Александр
Иванович БАС;

Locul nașterii:
Khotomel, RSS
Belarusă, în prezent
Belarus

belarusă: Аляксандр
Iванавiч БАС)

Funcţie: Colonel,
comandant adjunct al
Comandamentului
operaţional de vest
din Belarus
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Alexander Bas deţine funcţia de comandant
adjunct al Comandamentului operaţional de
vest din Belarus.
Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Alexander Bas
participă la acţiunile Belarusului de spri
jinire a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.
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707.

Date de identificare

Dmitry Leontievich
BEKREN

Data nașterii:
16.7.1979

(rusă: Дмитрий
Леонтьевич БЕКРЕНЬ)

Locul nașterii:
Slonim, RSS
Belarusă, în prezent
Belarus
Funcţie: comandant
adjunct al armatei
responsabil pentru
ideologie, șeful
Departamentului de
ideologie al Coman
damentului opera
ţional de vest din
Belarus, colonel
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Motive

Dmitry Leontievich Bekren deţine funcţia de
comandant adjunct al armatei responsabil
pentru ideologie și de șef al Departa
mentului de ideologie al Comandamentului
operaţional de vest din Belarus.

Data
includerii pe
listă

2.3.2022

Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Dmitry Leon
tievich Bekren participă la acţiunile Bela
rusului de sprijinire a agresiunii Rusiei
împotriva Ucrainei.

708.

Vitaly Fridrikhovich
KILCHEVSKY

Data nașterii:
31.10.1978

(rusă: Виталий
Фридрихович
КИЛЬЧЕВСКИЙ)

Locul nașterii: satul
Patashnya, RSS
Belarusă, în prezent
Belarus
Funcţie: comandant
adjunct responsabil
pentru armamente și
șef al armamentelor,
colonel
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky deţine
funcţia de comandant adjunct responsabil
pentru armamente și de șef al armamentelor
din Belarus.
Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Vitaly Fridrik
hovich Kilchevsky participă la acţiunile
Belarusului de sprijinire a agresiunii Rusiei
împotriva Ucrainei.
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709.

Date de identificare

Sergey Nikolayevich
GRINYUK

Data nașterii:
11.5.1971

(rusă: Сергей
Николаевич ГРИНЮК)

Locul nașterii: Brest,
RSS Belarusă, în
prezent Belarus
Funcţie: comandant
adjunct al trupelor,
responsabil cu
logistica, șeful
Departamentului de
logistică al Comanda
mentului operaţional
de vest din Belarus,
colonel
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Motive

Vyacheslav
Aleksandrovich
Lenkevich
deţine uncţia de comandant adjunct al
trupelor, responsabil cu logistica, și de șef
al Departamentului de logistică al Comanda
mentului operaţional de vest din Belarus.

Data
includerii pe
listă

2.3.2022

Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Sergey Niko
layevich Grinyuk participă la acţiunile Bela
rusului de sprijinire a agresiunii Rusiei
împotriva Ucrainei.

710.

Aleksandr Viktorovich
NAUMENKO
(rusă: Александр
Викторович
НАУМЕНКО)

Funcţie: comandant al
trupelor Comanda
mentului operaţional
de nord-vest din
Belarus, generalmaior
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Aleksandr Viktorovich Naumenko deţine
funcţia de comandant al trupelor Comanda
mentului operaţional de nord-vest din
Belarus.
Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Aleksandr
Viktorovich
Naumenko
participă
la
acţiunile Belarusului de sprijinire a agre
siunii Rusiei împotriva Ucrainei.

2.3.2022
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711.

Vadim Evgenievich
SHADURA
(rusă: Вадим
Евгеньевич ШАДУРА)

Date de identificare

Motive

Funcţie: șef al
Statului-Major – prim
comandant adjunct al
trupelor Comanda
mentului operaţional
de nord-vest din
Belarus, colonel

Vadim Evgenievich Shadura deţine funcţia
de șef al Statului Major – prim comandant
adjunct al trupelor Comandamentului opera
ţional de nord-vest din Belarus.

Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Data
includerii pe
listă

2.3.2022

Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Vadim Evge
nievich Shadura participă la acţiunile Bela
rusului de sprijinire a agresiunii Rusiei
împotriva Ucrainei.

712.

Vladimir Vladimirovich
KULAZHIN
(rusă: Владимир Влад
имирович КУЛАЖИН)

Funcţie: comandant
adjunct al trupelor
Comandamentului
operaţional de nordvest din Belarus,
general-maior
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Vladimir Vladimirovich Kulazhin deţine
funcţia de comandant adjunct al trupelor
Comandamentului operaţional de nord-vest
din Belarus.
Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Vladimir Vladi
mirovich Kulazhin participă la acţiunile
Belarusului de sprijinire a agresiunii Rusiei
împotriva Ucrainei.

2.3.2022
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713.

Valery Ivanovich
YANUSHKEVICH
(rusă: Валерий
Иванович
ЯНУШКЕВИЧ)

Date de identificare

Motive

Funcţie: comandant
adjunct al trupelor
responsabil cu acti
vităţi ideologice –
șeful Departamentului
de activităţi ideo
logice al Comanda
mentului operaţional
de nord-vest din
Belarus, colonel

Valery Ivanovich Yanushkevich deţine
funcţia de comandant adjunct al trupelor
responsabil cu activităţi ideologice – șeful
Departamentului de activităţi ideologice al
Comandamentului operaţional de nord-vest
din Belarus.

Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Data
includerii pe
listă

2.3.2022

Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Valery
Ivanovich Yanushkevich participă la
acţiunile Belarusului de sprijinire a agre
siunii Rusiei împotriva Ucrainei.

714.

Vyacheslav Aleksan
drovich LENKEVICH
(rusă: Вячеслав Алекс
андрович ЛЕНКЕВИЧ)

Funcţie: comandant
adjunct responsabil
cu logistica, șeful
Departamentului de
logistică al Comanda
mentului operaţional
de nord-vest din
Belarus, colonel
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Vyacheslav
Aleksandrovich
Lenkevich
deţine funcţia de comandant adjunct
responsabil cu logistica și de șef al Depar
tamentului Logistică al Comandamentului
operaţional de nord-vest din Belarus.
Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Vyacheslav
Aleksandrovich Lenkevich participă la
acţiunile Belarusului de sprijinire a agre
siunii Rusiei împotriva Ucrainei.

2.3.2022
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715.

Dmitri Ivanovich
SUROVICH
(rusă: Дмитрий
Иванович СУРОВИЧ)

Date de identificare

Motive

Funcţie: comandant
adjunct responsabil
cu armamentul, șef al
Direcţiei armament a
Comandamentului
operaţional de nordvest din Belarus,
colonel

Dmitri Ivanovich Surovich deţine funcţia de
comandant adjunct responsabil cu arma
mentul și de șef al Direcţiei armament a
Comandamentului operaţional de nord-vest
din Belarus.

Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Data
includerii pe
listă

2.3.2022

Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Dmitri
Ivanovich Surovich participă la acţiunile
Belarusului de sprijinire a agresiunii Rusiei
împotriva Ucrainei.

716.

Oleg Nikolayevich
KOPYL
(rusă: Олег Николаевич
КОПЫЛ)

Sexul: masculin
Funcţie: colonel;
prim-adjunct al
șefului Departa
mentului principal –
șeful Departamentului
de sprijin moral și
psihologic din cadrul
Departamentului
principal al activi
tăţilor ideologice din
cadrul Ministerului
Apărării din Belarus

Oleg Kopyl este prim-adjunct al șefului
Departamentului principal – șeful Departa
mentului de sprijin moral și psihologic din
cadrul Departamentului principal al activi
tăţilor ideologice din cadrul Ministerului
Apărării din Belarus.
Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Oleg Kopyl
participă la acţiunile Belarusului de spri
jinire a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.
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717.

Date de identificare

Dmitry Alexandrovich
ZABROTSKY

Data nașterii:
2.7.1971

(rusă: Дмитрий Алекс
андрович ЗАБРОЦКИ)

Funcţie: colonel,
prim-adjunct al
șefului Departa
mentului financiar și
economic principal
din cadrul Minis
terului Apărării din
Belarus
Sexul: masculin

Motive

Dmitry Zabrotsky este prim-adjunct al
șefului
Departamentului
financiar
și
economic principal din cadrul Ministerului
Apărării din Belarus.

Data
includerii pe
listă

2.3.2022

Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Dmitry
Zabrotsky participă la acţiunile Belarusului
de sprijinire a agresiunii Rusiei împotriva
Ucrainei.

718.

Vadim Anatolyevich
LUKASHEVICH
(rusă: Вадим
Анатольевич
ЛУКАШЕВИЧ)

Funcţie: Șeful Depar
tamentului de
informare din cadrul
Departamentului
principal al activi
tăţilor ideologice din
cadrul Ministerului
Apărării din Belarus,
colonel
Sexul: masculin

Vadim Lukashevich este șeful Departa
mentului de informare din cadrul Departa
mentului principal al activităţilor ideologice
din cadrul Ministerului Apărării din Belarus.
Belarus participă la agresiunea militară rusă
împotriva Ucrainei, permiţând Rusiei să
lanseze rachete balistice de pe teritoriul
belarus către Ucraina, permiţând transportul
de personal militar rus și de armament greu,
tancuri și transportoare militare din Belarus
(transport rutier și feroviar) către Ucraina,
permiţând aeronavelor militare rusești să
survoleze spaţiul aerian belarus către
Ucraina, asigurând puncte de realimentare
în Belarus pentru aeronavele militare ruse
angajate în activităţi împotriva Ucrainei și
depozitând arme și echipamente militare
ruse în Belarus.
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Vadim Lukas
hevich participă la acţiunile Belarusului de
sprijinire a agresiunii Rusiei împotriva
Ucrainei.
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719.

Alexander Dmitrievich
PUMPYANSKY

Data nașterii:
16.5.1987

(Александр
Дмитриевич ПУМП
ЯНСКИЙ)

Locul nașterii: Ekate
rinburg, Federaţia
Rusă
Funcţie: Președintele
consiliului de admi
nistraţie al PJSC Pipe
Metallurgical
Company
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY
este fiul lui Dmitry Alexandrovich
PUMPYANSKY, președinte al consiliului
de administraţie al PJSC Pipe Metallurgical
Company, o societate rusă producătoare la
nivel mondial de ţevi din oţel pentru
industria petrolului și a gazelor. De
asemenea, este președinte și membru al
consiliului de administraţie al Group
Sinara. Ambele societăţi sprijină și bene
ficiază de cooperarea cu autorităţile și cu
întreprinderile de stat din Federaţia Rusă,
inclusiv căile ferate rusești, Gazprom și
Rosneft.

9.3.2022

Prin urmare, este o persoană fizică asociată
cu un important om de afaceri, implicat în
sectoare economice care furnizează o sursă
substanţială de venituri guvernului Fede
raţiei Ruse, care este responsabil de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei. În plus, Alexander Dmitrievich
PUMPYANSKY acordă sprijin material
sau financiar și obţine beneficii din partea
guvernului Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei.

720.

Alexander Semenovich
VINOKUROV

Data nașterii:
12.10.1982

(Александр Семёнович
ВИНОКУРОВ)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Funcţie: om de
afaceri, partener cu
atribuţii executive și
președinte al Maraton
Group, membru al
consiliului de admi
nistraţie al Magnit
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Alexander Semenovich VINOKUROV este
un om de afaceri rus cu interese de afaceri
în comerţul cu amănuntul de produse
alimentare, industria farmaceutică, agri
cultură și infrastructură. Deţine poziţii de
conducere ale Maraton Group, o societate
de investiţii, și Magnit, cel mai mare
comerciant cu amănuntul de produse
alimentare din Rusia. A. Vinokurov este
căsătorit cu Ekaterina Sergeevna Vino
kurova, fiica lui Sergey Lavrov, ministrul
afacerilor externe al Federaţiei Ruse. Tatăl
său este Semen Vinokurov, care a fost
șeful Întreprinderii unitare de stat „Capital
Pharmacies” și este considerat a fi unul
dintre principalii antreprenori din industria
farmaceutică rusă. Prin urmare, A.
Vinokurov are legături strânse cu guvernul
rus și este implicat în sectoare economice
care furnizează o sursă substanţială de
venituri guvernului Federaţiei Ruse, care
este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.

La 24 februarie 2022, după etapele iniţiale
ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei,
Alexander Semenovich VINOKUROV,
alături de alţi 36 de oameni de afaceri, s-a
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întâlnit cu președintele Vladimir Putin și cu
alţi membri ai guvernului rus pentru a
discuta impactul acţiunilor întreprinse în
urma sancţiunilor occidentale. Faptul că a
fost invitat să participe la această reuniune
arată că este membru al cercului cel mai
apropiat al lui Vladimir Putin și că sprijină
sau pune în aplicare acţiuni sau politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei. De asemenea, acest lucru arată că
este unul dintre oamenii de afaceri
importanţi, implicat în sectoare economice
care furnizează o sursă substanţială de
venituri guvernului Federaţiei Ruse, care
este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei. Acest lucru este
confirmat și de legăturile personale strânse
ale lui A. Vinokurov cu ministrul de externe
S. Lavrov, care este responsabil de agre
siunea și politicile Rusiei care subminează
sau ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

721.

Andrey Igorevich
MELNICHENKO

Data nașterii:
8.3.1972

(Андрей Игоревич
МЕЛЬНИЧЕНКО)

Locul nașterii:
Gomel, RSS Belarusă
(în prezent Belarus)
Funcţie: Director
neexecutiv al JSC
SUEK, membru al
consiliului de admi
nistraţie al EuroChem
Group
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Andrey Igorevich MELNICHENKO este un
industriaș rus care deţine un mare
producător de îngrășăminte, EuroChem
Group, și o societate de cărbune, SUEK.
A. Melnichenko face parte din cel mai
influent cerc de oameni de afaceri ruși care
au legături strânse cu guvernul rus. Prin
urmare,
este
implicat
în
sectoare
economice care furnizează o sursă
substanţială de venituri guvernului Fede
raţiei Ruse, care este responsabil de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei.
La 24 februarie 2022, după etapele iniţiale
ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei,
Andrey Igorevich MELNICHENKO, alături
de alţi 36 de oameni de afaceri, s-a întâlnit
cu președintele Vladimir Putin și cu alţi
membri ai guvernului rus pentru a discuta
impactul acţiunilor întreprinse în urma sanc
ţiunilor occidentale. Faptul că a fost invitat
să participe la această reuniune arată că este
membru al cercului cel mai apropiat al lui
Vladimir Putin și că sprijină sau pune în
aplicare acţiuni sau politici care subminează
sau ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum
șistabilitatea și securitatea Ucrainei. De
asemenea, acest lucru arată că este unul
dintre oamenii de afaceri importanţi,
implicat în sectoare economice care
furnizează o sursă substanţială de venituri
guvernului Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei.
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722.

Date de identificare

Dmitry Alexandrovich
PUMPYANSKY

Data nașterii:
22.3.1964

(alias Dmitry A.
PUMPIANSKY)

Locul nașterii: UlanUde, Federaţia Rusă

(Дмитрий Алek
cандрович ПУМП
ЯНСКИЙ)

Funcţie: președinte al
consiliului de admi
nistraţie al PJSC Pipe
Metallurgic
Company, președinte,
membru al consiliului
de administraţie al
Group Sinara.
Cetăţenie: rusă

723.

Motive

Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY este
președintele consiliului de administraţie al
PJSC Pipe Metallurgic Company, precum
și președintele și membru al consiliului de
administraţie al Group Sinara. Așadar,
acesta sprijină și beneficiază de cooperarea
cu autorităţile și cu întreprinderile de stat
din Federaţia Rusă, inclusiv căile ferate
rusești, Gazprom și Rosneft. Prin urmare,
este implicat în sectoare economice care
furnizează o sursă substanţială de venituri
guvernului Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei.

Sexul: masculin

La 24 februarie 2022, după etapele iniţiale
ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei,
Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY,
alături de alţi 36 de oameni de afaceri, s-a
întâlnit cu președintele Vladimir Putin și cu
alţi membri ai guvernului rus pentru a
discuta impactul acţiunilor întreprinse în
urma sancţiunilor occidentale. Faptul că a
fost invitat să participe la această reuniune
arată că este membru al cercului cel mai
apropiat al lui Vladimir Putin și că sprijină
sau pune în aplicare acţiuni sau politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum șistabilitatea și securitatea
Ucrainei. De asemenea, acest lucru arată că
este unul dintre oamenii de afaceri
importanţi, implicat în sectoare economice
care furnizează o sursă substanţială de
venit guvernului Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei.

Dmitry Arkadievich
MAZEPIN

Data nașterii:
18.4.1968

(Дмитрий Аркадьевич
МАЗЕПИН)

Locul nașterii: Minsk,
RSS Belarusă (în
prezent Belarus)

Dmitri
Arkadievich
MAZEPIN
este
proprietarul și directorul general al societăţii
de îngrășăminte minerale Uralchem.
Uralchem Group este o societate de
producţie rusă care produce o gamă largă
de produse chimice, inclusiv îngrășăminte
minerale și azotat de amoniu. Potrivit
acestei societăţi, ea este cel mai mare
producător de nitrat de amoniu, precum și
al doilea producător de îngrășăminte pe bază
de amoniu și azot din Rusia. Prin urmare,
Dmitry Arkadievich MAZEPIN este
implicat în sectoare economice care
furnizează o sursă substanţială de venituri
guvernului Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei.

Funcţie: Director
general al JSC UCC
Uralchem
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Data
includerii pe
listă

9.3.2022

9.3.2022
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La 24 februarie 2022, după etapele iniţiale
ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei,
Dmitry Arkadievich MAZEPIN, alături de
alţi 36 de oameni de afaceri, s-a întâlnit cu
președintele Vladimir Putin și cu alţi
membri ai guvernului rus pentru a discuta
impactul acţiunilor întreprinse în urma sanc
ţiunilor occidentale. Faptul că a fost invitat
să participe la această reuniune arată că este
membru al cercului cel mai apropiat al lui
Vladimir Putin și că sprijină sau pune în
aplicare acţiuni sau politici care subminează
sau ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei. De
asemenea, acest lucru arată că este unul
dintre oamenii de afaceri importanţi,
implicat în sectoare economice care
furnizează o sursă substanţială de venit
guvernului Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei.
În decembrie 2021, Dmitry Mazepin și-a
rescris societăţile sale cu sediul în Cipru,
Uralchem Holding și CI-Chemical Invest,
care controlează „Uralchem”, în jurisdicţia
Rusiei din districtul administrativ special
de pe insula Oktyabrsky din oblastul Kali
ningrad.

724.

Galina Evgenyevna
PUMPYANSKAYA

Data nașterii:
10.2.1966

(Галина Евгеньевна
ПУМПЯНСКАЯ)

Funcţie: președintă a
Consiliului director al
fundaţiei caritabile
Sinara.
Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA
este președintele Consiliului director al BF
„Sinara”, o fundaţie care acţionează ca
operator al activităţilor caritabile ale
marilor întreprinderi, inclusiv PJSC Pipe
Metallurgical Company. Este soţia lui
Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY,
președinte al consiliului de administraţie al
PJSC Pipe Metallurgical Company, o
societate rusă producătoare la nivel
mondial de ţevi din oţel pentru industria
petrolului și a gazelor. Dmitry A.
Pumpyansky este un om de afaceri rus
miliardar. De asemenea, el este președinte
și membru al consiliului de administraţie al
Group Sinara. Ambele societăţi sprijină și
beneficiază de cooperarea cu autorităţile și
cu întreprinderile de stat din Federaţia Rusă,
inclusiv căile ferate rusești, Gazprom și
Rosneft.
Prin
urmare,
Galina
Evgenyevna
PUMPYANSKAYA este o persoană fizică
asociată cu un important om de afaceri,
implicat în sectoare economice care
furnizează o sursă substanţială de venituri
guvernului Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei.
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725.

Date de identificare

Mikhail Eduardovich
OSEEVSKY

Data nașterii:
30.11.1960

(Михаил Эдуардович
ОСЕЕВСКИЙ)

Locul nașterii: fostul
Leningrad (în prezent
Sankt Petersburg),
Federaţia Rusă
Funcţie: președintele
PJSC Rostelecom
Membru independent
al consiliului de
administraţie, PJSC
MMK
Membru în consiliul
de supraveghere al
ANO Digital
Economy, LLC T2
RTK Holding (Tele2)
Membru în consiliul
de administraţie al
Uniunii Industriașilor
și Antreprenorilor din
Rusia

Motive

Mikhail Eduardovich OSEEVSKY este
președintele PJSC Rostelecom. PJSC
Rostelecom este cel mai mare furnizor de
servicii și soluţii digitale din Rusia, fiind
prezent pe toate segmentele de piaţă și
deservind milioane de gospodării, precum
și organizaţii guvernamentale și private.
Rostelecom nu numai că furnizează servicii
guvernului rus, dar generează și o sursă
importantă de venituri pentru acesta.

Data
includerii pe
listă

9.3.2022

La 24 februarie 2022, după etapele iniţiale
ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei,
Mikhail Eduardovich OSEEVSKY, alături
de alţi 36 de oameni de afaceri, s-a întâlnit
cu președintele Vladimir Putin și cu alţi
membri ai guvernului rus pentru a discuta
impactul acţiunilor întreprinse în urma sanc
ţiunilor occidentale. Faptul că a fost invitat
să participe la această reuniune arată că este
membru al cercului cel mai apropiat al lui
Vladimir Putin și că sprijină sau pune în
aplicare acţiuni sau politici care subminează
sau ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei. De
asemenea, acest lucru arată că este unul
dintre oamenii de afaceri importanţi,
implicat în sectoare economice care
furnizează o sursă substanţială de venit
guvernului Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei.

Membru al consiliului
de administraţie al
LLC Votron
Membru al Consi
liului director al St.
Petersburg NNAl
liance
Ministru adjunct al
dezvoltării economice
al Federaţiei Ruse
(din decembrie 2011
până în iunie 2012)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

726.

Mikhail Igorevich
POLUBOYARINOV

Data nașterii:
2.4.1966

(Михаил Игоревич
ПОЛУБОЯРИНОВ)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Funcţie: Director
general al OJSC
Aeroflot

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV este
directorul general al OJSC Aeroflot. OJSC
Aeroflot este cea mai mare companie
aeriană din Federaţia Rusă. OJSC Aeroflot
nu numai că furnizează servicii guvernului
rus, dar generează și o sursă importantă de
venituri pentru acesta. Aeroflot a operat
zboruri ilegale către Crimeea ocupată.
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Membru în consiliile
de administraţie ale
State
Transport
Leasing Company și
JSC
EXIMBANK
OF RUSSIA

La 24 februarie 2022, după etapele iniţiale
ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei,
Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV,
alături de alţi 36 de oameni de afaceri, s-a
întâlnit cu președintele Vladimir Putin și cu
alţi membri ai guvernului rus pentru a
discuta impactul acţiunilor întreprinse în
urma sancţiunilor occidentale. Faptul că a
fost invitat să participe la această reuniune
arată că este membru al cercului cel mai
apropiat al lui Vladimir Putin și că sprijină
sau pune în aplicare acţiuni sau politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei. De asemenea, acest lucru arată că
este unul dintre oamenii de afaceri
importanţi, implicat în sectoare economice
care furnizează o sursă substanţială de
venit guvernului Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei.

Membru al consiliului
de supraveghere al
DOM.RF
Președinte al consi
liului de administraţie
al LLC Pobeda
Membru al Consi
liului guvernatorilor
IATA.
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

727.

Sergey Alexandrovich
KULIKOV

Data nașterii:
9.4.1976

(alias Sergei Alexan
drovich KULIKOV)

Locul nașterii: Sver
dlovsk, Federaţia
Rusă

Rusă: Сергей Алех
андрович КУЛИКОВ

Funcţie: președintele
consiliului de admi
nistraţie al societăţii
de gestionare
RUSNANO LLC
membru al consiliului
de administraţie al
Rusnano JSC
prim-vicepreședinte al
consiliului de admi
nistraţie al Comisiei
industriale militare
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Sergey Alexandrovich KULIKOV este
președintele consiliului de administraţie al
societăţii de gestionare RUSNANO LLC și
membru al consiliului de administraţie al
Rusnano JSC, precum și prim-vicepreședinte
al consiliului de administraţie al Comisiei
industriale militare. Rusnano LLC este o
instituţie rusă de dezvoltare a inovării
creată în cadrul unei iniţiative prezidenţiale
intitulate „Strategie pentru dezvoltarea
industriei nanotehnologiei”. Prin urmare,
Sergey Kulikov este implicat în sectoare
economice care furnizează o sursă
substanţială de venituri guvernului Fede
raţiei Ruse.
La 24 februarie 2022, după etapele iniţiale
ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei,
Sergey Alexandrovich KULIKOV, alături
de alţi 36 de oameni de afaceri, s-a întâlnit
cu președintele Vladimir Putin și cu alţi
membri ai guvernului rus pentru a discuta
impactul acţiunilor întreprinse în urma sanc
ţiunilor occidentale. Faptul că a fost invitat
să participe la această reuniune arată că este
membru al cercului cel mai apropiat al lui
Vladimir Putin și că sprijină sau pune în
aplicare acţiuni sau politici care subminează
sau ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei. De
asemenea, acest lucru arată că este unul
dintre oamenii de afaceri importanţi,
implicat în sectoare economice care
furnizează o sursă substanţială de venit
guvernului Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei.

Data
includerii pe
listă

9.3.2022
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728.

Date de identificare

Vadim Nikolaevich
MOSHKOVICH

Data nașterii:
6.4.1967

(Вадим Николаевич
МОШКОВИЧ)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Funcţie: președinte al
consiliului de admi
nistraţie al Rusagro
Group
Proprietar minoritar al
Sberbank
Cetăţenie: rusă,
cipriotă
Sexul: masculin

729.

Vladimir Sergeevich
KIRIYENKO

Data nașterii:
27.5.1983

(Владимир Сергеевич
КИРИЕНКО)

Locul nașterii: Nijni
Novgorod, Federaţia
Rusă
Funcţie:
Director general al
VK Company
Limited, societateamamă a celei mai
importante platforme
de comunicare socială
din Rusia,
VKontakte.
Fost prim-vicepre
ședinte al societăţii
ruse controlate de stat
Rostelecom (20172021)
Președinte al consi
liului de administraţie
al LLC Capital din
2011

Motive

Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH este un
antreprenor rus cu interese de afaceri în
agricultură și dezvoltare imobiliară. În
2004, Vadim Moshkovich a înfiinţat
Rusagro Group, care este un producător
important de carne de porc, grăsimi și
zahăr. Prin urmare, Vadim Nikolaevich
MOSHKOVICH este implicat în sectoare
economice care furnizează o sursă
substanţială de venituri guvernului Fede
raţiei Ruse.

Data
includerii pe
listă

9.3.2022

La 24 februarie 2022, după etapele iniţiale
ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei,
Vadim
Nikolaevich
MOSHKOVICH,
alături de alţi 36 de oameni de afaceri, s-a
întâlnit cu președintele Vladimir Putin și cu
alţi membri ai guvernului rus pentru a
discuta impactul acţiunilor întreprinse în
urma sancţiunilor occidentale. Faptul că a
fost invitat să participe la această reuniune
arată că este membru al cercului cel mai
apropiat al lui Vladimir Putin și că sprijină
sau pune în aplicare acţiuni sau politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei. De asemenea, acest lucru arată că
este unul dintre oamenii de afaceri
importanţi, implicat în sectoare economice
care furnizează o sursă substanţială de
venit guvernului Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei.

Vladimir Sergeevich KIRIYENKO este
directorul general al VK Company
Limited. VK Company Limited este o
societate rusă de internet, cu o prezenţă
majoră pe segmentul vorbitor de limba
rusă al internetului. Proiectele VK au avut,
în mod colectiv, cel mai mare public din
Rusia și au captat cel mai îndelungat timp
petrecut în faţa ecranului. Site-urile VK
ajung lunar la peste 90 % din utilizatorii
ruși de internet, iar compania se află
printre primele 5 cele mai mari de
companii de internet, pe baza numărului
total de pagini vizualizate. Aceasta
controlează și gestionează cele mai mari și
mai populare trei site-uri de socializare în
reţea din Rusia, VKontakte, Odnoklassniki
și Moi Mir, precum și serviciul de e-mail
și portalul de internet mail.ru. Prin urmare,
Vladimir Sergeevich KIRIYENKO este
implicat în sectoare economice care
furnizează o sursă substanţială de venituri
guvernului Federaţiei Ruse.

9.3.2022
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Date de identificare

Motive

Fost președinte al
consiliului de admi
nistraţie al Nizhego
rodpromstroybank
(2008-2011)

Guvernul rus își sporește influenţa asupra
mass-mediei și a reţelelor sociale. VK
Company este controlată de Gazprom
Media (o societate deţinută de stat, care
reprezintă principala sursă de venituri
pentru guvernul rus). Prin urmare,
Vladimir Sergeevich Kiriyenko sprijină
obiectivul lui Vladimir Putin de a exercita
un control mai mare asupra internetului. Prin
urmare, Vladimir Kiriyenko acordă, în mod
activ, sprijin material sau financiar factorilor
de decizie ruși responsabili de anexarea
Crimeei sau de destabilizarea estului
Ucrainei sau obţine beneficii de pe urma
acţiunilor acestora.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Data
includerii pe
listă

Întrucât VK Company este deţinută de
grupul de stat Gazprom, veniturile pe care
le generează reprezintă o sursă importantă
de venituri pentru guvernul rus. Vladimir
Kiriyenko este fiul lui Sergei Kiriyenko, în
prezent prim-adjunct al șefului personalului
Biroului prezidenţial. Potrivit relatărilor,
Sergei Kiriyenko este curatorul de politici
interne al lui Vladimir Putin.

730.

Andrey Andreevich
GURYEV

Data nașterii:
7.3.1982

(Андрей Aндреевич
ГУРЬЕВ)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Funcţie: Director
general și președinte
al consiliului de
administraţie al PJSC
PhosAgro
Lucrează pentru
PhosAgro din 2004,
ocupând diverse
funcţii
Membru al Biroului
consiliului de admi
nistraţie al Uniunii
industriașilor și antre
prenorilor din Rusia
din 30 septembrie
2019
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Andrey Andreevich GURYEV este membru
al consiliului de administraţie, director
general și președinte al consiliului de admi
nistraţie al PJSC PhosAgro și, în această
calitate, supraveghează activităţile societăţii.
PhosAgro este unul dintre cei mai mari
producători mondiali de îngrășăminte pe
bază de fosfaţi. Întreprinderea este cel mai
mare producător de îngrășăminte pe bază de
fosfaţi din Europa, cel mai mare producător
din lume de fosforit de calitate superioară și
al doilea cel mai mare producător din lume
(cu excepţia Chinei) de fosfat monoamoniu
(MAP) și de fosfat diamoniu (DAP).
Andrey Guryev, în calitatea sa de director
general al PhosAgro, obţine beneficii de pe
urma deciziilor guvernului rus. PJSC
PhosAgro are legături strânse cu guvernul
rus și, prin urmare, veniturile pe care le
generează reprezintă o sursă importantă de
venituri pentru guvernul rus. Este implicat
în sectoare economice care furnizează o
sursă substanţială de venituri guvernului
Federaţiei Ruse, care este responsabil de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei.

9.3.2022
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731.

Date de identificare

Dmitry Vladimirovich
KONOV

Data nașterii:
2.9.1970

(Дмитрий Влад
имирович КОНОВ)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Funcţie: președinte al
consiliului de admi
nistraţie al PJSC
SIBUR Holding
A lucrat în cadrul
Departamentului de
Trezorerie al OAO
NK YUKOS; a
deţinut diverse funcţii
în cadrul AKB Trust
and Investment Bank,
inclusiv funcţia de
vicepreședinte – șef
al Departamentului de
Servicii Bancare de
Investiţii și director
executiv al Departa
mentului de Finanţe
Corporatiste; a fost
membru al consiliului
de administraţie al
OAO Gazprom
neftekhim Salavat și
al OAO
Gazprombank

Motive

Dmitry Vladimirovich KONOV este preșe
dintele consiliului de administraţie al PJSC
SIBUR Holding și, în această calitate, supra
veghează activităţile companiei. SIBUR
Holding este cea mai mare companie petro
chimică integrată din Rusia și una dintre
companiile cu cea mai rapidă creștere din
industria petrochimică mondială. SIBUR
este un important grup petrochimic pe
pieţele emergente și cel mai mare producător
de produse petrochimice de pe piaţa rusă.
Pachete importante de acţiuni în cadrul
SIBUR sunt deţinute de oligarhi din
anturajul lui Vladimir Putin: Leonid
Mikhelson și Gennady Timchenko.

Data
includerii pe
listă

9.3.2022

SIBUR Holding are legături strânse cu
guvernul rus și, prin urmare, veniturile pe
care le generează reprezintă o sursă
importantă de venituri pentru guvernul rus.
Dmitri Konov este implicat în sectoare
economice care furnizează o sursă
substanţială de venituri guvernului Fede
raţiei Ruse, care este responsabil de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

732.

Nikita Dmitrievich
MAZEPIN

Data nașterii:
2.3.1999

(Никита Дмитриевич
МАЗЕПИН)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Funcţie: Profesie:
pilot de curse rus al
echipei Haas F1 în
cadrul Campionatului
Mondial de Formula
1 2022, ce
concurează sub un
steag neutru repre
zentând Federaţia
Rusă de Automo
bilism.

Nikita Mazepin este fiul lui Dmitry Arka
dievich Mazepin, director general al JSC
UCC Uralchem. Întrucât Uralchem sponso
rizează echipa Haas F1, Dmitry Mazepin
este principalul sponsor al activităţilor
fiului său în cadrul echipei Haas F1.

9.3.2022

Este o persoană fizică asociată cu un
important om de afaceri (tatăl său) implicat
în sectoare economice care furnizează o
sursă substanţială de venituri guvernului
Federaţiei Ruse, care este responsabil de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

733.

Alexander Konstanti
novich AKIMOV
(Александр Конс
тантинович АКИМОВ)

Data nașterii:
10.11.1954

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022
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734.

Ivan Nikolayevich
ABRAMOV

Date de identificare

Mohmad Isaevich
AKHMADOV

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
17.4.1972

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
29.8.1958

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
13.6.1977

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
5.5.1952

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
15.6.1953

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Мохмад Исаевич
АХМАДОВ)

736.

Sergei Petrovich
ARENIN
(Сергей Петрович
АРЕНИН)

737.

Yuri Viktorovich
ARKHAROV
(Юрий Викторович
АРХАРОВ)

738.

Anatoly Dmitrievich
ARTAMONOV
(Анатолий Дмитриевич
АРТАМОНОВ)

739.

Mikhail Alexandrovich
AFANASOV
(Михаил Алекс
андрович
АФАНАСОВ)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
16.6.1978

(Иван Николаевич
АБРАМОВ)

735.

Motive
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740.

Oleg Aleksandrovich
ALEKSEEV

Date de identificare

Yelena Vladimirovna
AFANASEVA

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
27.3.1975

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
10.6.1962

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
24.2.1967

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
4.1.1971

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
25.8.1979

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
7.12.1959

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Елена Владимировна
АФАНАСЬЕВА)

742.

Alexander Davidovich
BASHKIN
(Александр Давыдович
БАШКИН)

743.

Andrey Alexandrovich
BAZILEVSKY
(Андрей Алекс
андрович БАЗИЛ
ЕВСКИЙ)

744.

Mukharbek Oybertovich
BARAKHOYEV
(Мухарбек Ойбертович
БАРАХОЕВ)

745.

Sergei Vyacheslavovich
BEZDENEZHNYKH
(Сергей Вячеславович
БЕЗДЕНЕЖНЫХ)

746.

Viktor Nikolayevich
BONDAREV
(Виктор Николаевич
БОНДАРЕВ)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
21.12.1967

(Олег Александрович
АЛЕКСЕЕВ)

741.

Motive
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747.

Yegor Afanasyevich
BORISOV

Date de identificare

Alexander Yuryevich
BRYKSIN

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
20.1.1967

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
11.10.1953

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
23.6.1955

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
29.3.1949

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
23.9.1956

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
10.7.1970

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Александр Юрьевич
БРЫКСИН)

749.

Mikhail Vladimirovich
BELOUSOV
(Михаил Влад
имирович БЕЛОУСОВ)

750.

Sergei Vladimirovich
BEREZKIN
(Сергей Владимирович
БЕРЁЗКИН)

751.

Vladimir Andreyevich
BEKETOV
(Владимир Андреевич
БЕКЕТОВ)

752.

Yelena Vasilyevna
BIBIKOVA
(Елена Васильевна
БИБИКОВА)

753.

Andrey Vladimirovich
CHERNYSHEV
(Андрей Владимирович
ЧЕРНЫШЁВ)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
15.8.1954

(Егор Афанасьевич
БОРИСОВ)

748.

Motive
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754.

Alexander Vlademi
rovich DVOINYKH

Date de identificare

Vadim Yevgenyevich
DENGIN

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
23.9.1980

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
12.8.1968

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
1.1.1957

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
19.8.1966

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
5.9.1952

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
1.1.1972

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Вадим Евгеньевич
ДЕНЬГИН)

756.

Konstantin Konstanti
novich DOLGOV
(Константин Конс
тантинович ДОЛГОВ)

757.

Gennady Egorovich
EMELYANOV
(Геннадий Егорович
ЕМЕЛЬЯНОВ)

758.

Olga Nikolayevna
EPIFANOVA
(Ольга Николаевна
ЕПИФАНОВА)

759.

Arsen Suleymanovich
FADZAYEV
(Арсен Сулейманович
ФАДЗАЕВ)

760.

Yury Viktorovich
FEDOROV
(Юрий Викторович
ФЁДОРОВ)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
19.1.1984

(Александр Влад
имирович ДВОЙНЫХ)

755.

Motive
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761.

Nikolai Vasilyevich
FYODOROV

Date de identificare

Airat Minerasikhovich
GIBATDINOV

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
16.1.1986

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
26.12.1976

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
16.12.1972

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
30.5.1963

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
20.1.1971

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
27.2.1960

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Айрат Минерасихович
ГИБАТДИНОВ)

763.

Denis Vladimirovich
GUSEV
(Денис Владимирович
ГУСЕВ)

764.

Lilia Salavatovna
GUMEROVA
(Лилия Салаватовна
ГУМЕРОВА)

765.

Rimma Fyodorovna
GALUSHINA
(Римма Фёдоровна
ГАЛУШИНА)

766.

Suleiman Sadulayevich
GEREMEYEV
(Сулейман Садулаевич
ГЕРЕМЕЕВ)

767.

Tatyana Anatolyevna
GIGEL
(Татьяна Анатольевна
ГИГЕЛЬ)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
9.5.1958

(Николай Васильевич
ФЁДОРОВ)

762.

Motive
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768.

Alexander Vladisla
vovich GUSAKOVSKY

Date de identificare

Dmitry Yuryevich
GORITSKY

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
28.10.1970

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
7.3.1960

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
5.1.1966

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
3.6.1947

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
11.7.1948

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
4.10.1973

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Дмитрий Юрьевич
ГОРИЦКИЙ)

770.

Lyubov Nikolayevna
GLEBOVA
(Любовь Николаевна
ГЛЕБОВА)

771.

Sergei Vasilyevich
GORNYAKOV
(Сергей Васильевич
ГОРНЯКОВ)

772.

Svetlana Petrovna
GORYACHEVA
(Светлана Петровна
ГОРЯЧЕВА)

773.

Vladimir Filippovich
GORODETSKIY
(Владимир
Филиппович
ГОРОДЕЦКИЙ)

774.

Eduard Vladimirovich
ISAKOV
(Эдуард Владимирович
ИСАКОВ)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
25.8.1970

(Александр Влади
славович ГУСАК
ОВСКИЙ)

769.

Motive
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775.

Vasily Nikolayevich
IKONNIKOV

Date de identificare

Sergey Borisovich
IVANOV

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
19.4.1952

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
16.12.1969

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
29.10.1951

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
9.11.1954

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
6.4.1971

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
7.12.1960

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Сергей Борисович
ИВАНОВ)

777.

Aleksey Nikolayevich
KONDRATENKO
(Алексей Николаевич
КОНДРАТЕНКО)

778.

Alexander Bogdanovich
KARLIN
(Александр Богданович
КАРЛИН)

779.

Andrey Akardyevich
KLIMOV
(Андрей Аркадьевич
КЛИМОВ)

780.

Andrey Viktorovich
KUTEPOV
(Андрей Викторович
КУТЕПОВ)

781.

Belan Bagaudinovich
KHAMCHIEV
(Белан Багаудинович
ХАМЧИЕВ)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
26.4.1961

(Василий Николаевич
ИКОННИКОВ)

776.

Motive
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782.

Galina Nikolayevna
KARELOVA

Date de identificare

Irina Andreyevna
KOZHANOVA

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
6.7.1987

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
19.7.1962

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
26.1.1978

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
11.7.1957

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
28.11.1969

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
31.3.1978

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Ирина Андреевна
КОЖАНОВА)

784.

Krym Olievich
KAZANOKOV
(Крым Олиевич
КАЗАНОКОВ)

785.

Murat Krym-Gerievich
KHAPSIROKOV
(Мурат Крым-Гериевич
ХАПСИРОКОВ)

786.

Nikolai Fyodorovna
KONDRATYUK
(Николай Фёдорович
КОНДРАТЮК)

787.

Oksana Vladimirovna
KHLYAKINA
(Оксана Владимировна
ХЛЯКИНА)

788.

Sergey Viktorovich
KALASHNIK
(Сергей Викторович
КАЛАШНИК)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
29.6.1960

(Галина Николаевна
КАРЕЛОВА)

783.

Motive
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789.

Vladimir Igorevich
KOZHIN

Date de identificare

Vladimir Igorevich
KRUGLY

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
27.5.1955

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
19.9.1967

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
29.8.1958

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
28.6.1975

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
23.8.1949

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
17.9.1962

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Владимир Игоревич
КРУГЛЫЙ)

791.

Alexander Alexan
drovich KARELIN
(Александр Алекс
андрович КАРЕЛИН)

792.

Andrey Igoryevich
KISLOV
(Андрей Игоревич
КИСЛОВ)

793.

Dmitry Gennadyevich
KUZMIN
(Дмитрий Геннадьевич
КУЗЬМИН)

794.

Grigory Borisovich
KARASIN
(Григорий Борисович
КАРАСИН)

795.

Konstantin Iosifovich
KOSACHEV
(Константин
Иосифович КОСАЧЕВ)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
28.2.1959

(Владимир Игоревич
КОЖИН)

790.

Motive
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796.

Natalia Vladimirovna
KOSYKHINA

Date de identificare

Nina Germanovna
KULIKOVSKIH

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
5.2.1961

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
18.11.1957

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
7.9.1950

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
29.10.1969

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
12.6.1964

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
26.3.1969

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Нина Германовна
КУЛИКОВСКИХ)

798.

Olga Nikolayevna
KHOKHLOVA
(Ольга Николаевна
ХОХЛОВА)

799.

Sergei Ivanovich
KISLYAK
(Сергей Иванович
КИСЛЯК)

800.

Sergey Nikolayevich
KOLBIN
(Сергей Николаевич
КОЛБИН)

801.

Vladimir Kasimirovich
KRAVCHENKO
(Владимир
Казимирович
КРАВЧЕНКО)

802.

Grigory Petrovich
LEDKOV
(Григорий Петрович
ЛЕДКОВ)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
7.8.1972

(Наталия Влад
имировна
КОСИХИНА)

797.

Motive
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803.

Vladimir Albertovich
LEBEDEV

Date de identificare

Yulia Viktorovna
LAZUTKINA

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
11.3.1981

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
29.12.1961

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
13.10.1956

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
14.6.1951

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
13.1.1964

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
31.1.1947

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Юлия Викторовна
ЛАЗУТКИНА)

805.

Alexei Petrovich
MAYOROV
(Алексей Петрович
МАЙОРОВ)

806.

Igor Nikolayevich
MOROZOV
(Игорь Николаевич
МОРОЗОВ)

807.

Sergei Gerasimovich
MITIN
(Сергей Герасимович
МИТИН)

808.

Sergey Nikolayevich
MURATOV
(Сергей Николаевич
МУРАТОВ)

809.

Farit Mubarakshevich
MUKHAMETSHIN
(Фарит Мубаракшевич
МУХАМЕТШИН)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
23.4.1962

(Владимир
Альбертович
ЛЕБЕДЕВ)

804.

Motive

02014R0269 — RO — 15.03.2022 — 035.001 — 225
▼M53
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810.

Sergei Patrovich
MIKHAILOV

Date de identificare

Sergey Alexandrovich
MARTYNOV

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
22.8.1959

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
13.4.1954

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
27.6.1972

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
26.4.1976

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
21.9.1955

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
16.2.1965

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Сергей Александрович
МАРТЫНОВ)

812.

Taimuraz Dzhambe
kovich MAMSUROV
(Таймураз Дзамбекович
МАМСУРОВ)

813.

Alexander Vladimirovich
NAROLIN
(Александр Влад
имирович НАРОЛИН)

814.

Alexander Valeryevich
NIKITIN
(Александр Валерьевич
НИКИТИН)

815.

Boris Alexandrovich
NEVZOROV
(Борис Александрович
НЕВЗОРОВ)

816.

Viktor Feodosyevich
NOVOZHILOV
(Виктор Феодосьевич
НОВОЖИЛОВ)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
22.5.1965

(Сергей Петрович
МИХАЙЛОВ)

811.

Motive
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817.

Alexander Vyachesla
vovich NOVIUKHOV

Date de identificare

Vyacheslav Vladimi
rovich NAGOVITSYN

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
2.3.1956

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
9.10.1961

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
25.6.1963

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
21.12.1974

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
4.9.1957

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
31.7.1987

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Вячеслав Влад
имирович
НАГОВИЦЫН)

819.

Alexei Maratovich
ORLOV
(Алексей Маратович
ОРЛОВ)

820.

Dina Ivanovna OYUN
(Дина Ивановна ОЮН)

821.

Anna Ivanovna OTKE
(Анна Ивановна ОТКЕ)

822.

Gennady Ivanovich
ORDENOV
(Геннадий Иванович
ОРДЕНОВ)

823.

Alexander Yuryevich
PRONYUSHKIN
(Александр Юрьевич
ПРОНЮШКИН)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
5.10.1975

(Александр
Вячеславович
НОВЬЮХОВ)

818.

Motive
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824.

Dmitry Sergeyevich
PERMINOV

Date de identificare

Margarita Nikolayevna
PAVLOVA

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
22.1.1979

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
5.12.1980

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
10.8.1954

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
20.1.1967

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
31.8.1972

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
16.9.1968

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Маргарита
Николаевна
ПАВЛОВА)

826.

Yelena Alekseyevna
PERMINOVA
(Елена Алексеевна
ПЕРМИНОВА)

827.

Alexei Konstantinovich
PUSHKOV
(Алексей Конс
тантинович ПУШКОВ)

828.

Elena Vladimirovna
PISAREVA
(Елена Владимировна
ПИСАРЕВА)

829.

Irina Alexandrovna
PETINA
(Ирина Александровна
ПЕТИНА)

830.

Sergey Nikolayevich
PERMINOV
(Сергей Николаевич
ПЕРМИНОВ)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
3.4.1979

(Дмитрий Сергеевич
ПЕРМИНОВ)

825.

Motive
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831.

Vladimir Vladimirovich
POLETAYEV

Date de identificare

Alexander Vasilyevich
RAKITIN

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
17.5.1958

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
5.2.1944

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
3.2.1973

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
13.11.1954

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
31.12.1962

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
13.1.1976

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Александр Васильевич
РАКИТИН)

833.

Grigoriy Alexeyevich
RAPOTA
(Григорий Алексеевич
РАПОТА)

834.

Irina Valeryevna
RUKAVISHNIKOVA
(Ирина Валерьевна
РУКАВИШНИКОВА)

835.

Sergey Nikolayevich
RYABUKHIN
(Сергей Николаевич
РЯБУХИН)

836.

Akhmat Anzorovich
SALPAGAROV
(Ахмат Анзорович
САЛПАГАРОВ)

837.

Alexei Vladimirovich
SINITSYN
(Алексей Влад
имирович СИНИЦЫН)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
23.5.1975

(Владимир Влад
имирович ПОЛЕТАЕВ)

832.

Motive
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838.

Andrei Anatolyevich
SHEVCHENKO

Date de identificare

Dmitry Vladimirovich
SAVELYEV

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
3.8.1968

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
8.4.1950

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
6.9.1967

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
13.11.1961

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
16.6.1973

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
28.1.1962

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Дмитрий Влад
имирович САВЕЛЬЕВ)

840.

Evgeny Stepanovich
SAVCHENKO
(Евгений Степанович
САВЧЕНКО)

841.

Inna Yuryevna
SVYATENKO
(Инна Юрьевна
СВЯТЕНКО)

842.

Lyudmila Nikolayevna
SKAKOVSKAYA
(Людмила Николаевна
СКАКОВСКАЯ)

843.

Tatiana Anatolyevna
SAKHAROVA
(Татьяна Анатольевна
САХАРОВА)

844.

Alexander Alexan
drovich SAVIN
(Александр Алекс
андрович САВИН)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
29.5.1965

(Андрей Анатольевич
ШЕВЧЕНКО)

839.

Motive

02014R0269 — RO — 15.03.2022 — 035.001 — 230
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845.

Anatoly Ivanovich
SHIROKOV

Date de identificare

Artem Gennadyevich
SHEIKIN

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
25.3.1980

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
1.4.1978

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
26.1.1968

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
11.2.1969

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
2.12.1968

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
16.9.1960

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Артём Геннадьевич
ШЕЙКИН)

847.

Elena Borisovna
SHUMILOVA
(Елена Борисовна
ШУМИЛОВА)

848.

Galina Nikolayevna
SOLODUN
(Галина Николаевна
СОЛОДУН)

849.

Lenar Rinatovich SAFIN
(Ленар Ринатович
САФИН)

850.

Nikolai Petrovich
SEMISOTOV
(Николай Петрович
СЕМИСОТОВ)

851.

Valery Vladimirovich
SEMYONOV
(Валерий Влад
имирович СЕМЁНОВ)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
29.12.1967

(Анатолий Иванович
ШИРОКОВ)

846.

Motive
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852.

Oleg Polikarpovich
TKACH

Date de identificare

Pavel Vladimirovich
TARAKANOV

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
21.6.1982

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
6.6.1957

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
15.9.1965

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
1.1.1961

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
20.11.1950

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
14.7.1948

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Павел Владимирович
ТАРАКАНОВ)

854.

Lyudmila Zaumovna
TALABAYEVA
(Людмила Заумовна
ТАЛАБАЕВА)

855.

Oleg Vladimirovich
TSEPKIN
(Олег Владимирович
ЦЕПКИН)

856.

Peter Nikolayevich
TULTAEV
(Пётр Николаевич
ТУЛТАЕВ)

857.

Vyacheslav Stepanovich
TIMCHENKO
(Вячеслав Степанович
ТИМЧЕНКО)

858.

Valery Petrovich
USATYUK
(Валерий Петрович
УСАТЮК)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
23.9.1967

(Олег Поликарпович
ТКАЧ)

853.

Motive
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859.

Mukharby Magome
dovich ULBASHEV

Date de identificare

Alexander Vladele
novich VAINBERG

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
2.2.1961

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
24.9.1973

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
18.11.1979

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
18.4.1959

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
4.6.1965

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
17.7.1965

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Александр Влад
еленович ВАЙНБЕРГ)

861.

Alexander Gennadyevich
VYSOKINSKY
(Александр Генн
адьевич ВЫСОК
ИНСКИЙ)

862.

Nikolay Nikolayevich
VLADIMIROV
(Николай Николаевич
ВЛАДИМИРОВ)

863.

Yuri Konstantinovich
VALYAEV
(Юрий Конс
тантинович ВАЛЯЕВ)

864.

Alexander Georgyevich
VARFOLOMEEV
(Александр Георгиевич
ВАРФОЛОМЕЕВ)

865.

Valery Nikolayevich
VASILYEV
(Валерий Николаевич
ВАСИЛЬЕВ)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
15.5.1960

(Мухарбий
Магомедович
УЛЬБАШЕВ)

860.

Motive
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866.

Yury Leonidovich
VOROBYOV

Date de identificare

Alexander Georgievich
YAROSHUK

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
15.11.1965

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
25.4.1969

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
27.1.1961

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
29.10.1967

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
17.4.1968

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
8.11.1974

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Александр Георгиевич
ЯРОШУК)

868.

Andrey Vladimirovich
YATSKIN
(Андрей Владимирович
ЯЦКИН)

869.

Irek Ishmukhametovich
YALALOV
(Ирек Ишмухаметович
ЯЛАЛОВ)

870.

Andrei Nikolayevich
YEPISHIN
(Андрей Николаевич
ЕПИШИН)

871.

Gennady Vladimirovich
YAGUBOV
(Геннадий Влад
имирович ЯГУБОВ)

872.

Alexandra Gennadyevna
ZHUKOVA
(Анастасия Генн
адьевна ЖУКОВА)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
2.2.1948

(Юрий Леонидович
ВОРОБЬЁВ)

867.

Motive
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873.

Bair Bayaskhalanovich
ZHAMSUYEV

Date de identificare

Nikolai Andreyevich
ZHURAVLEV

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
1.9.1976

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
7.6.1964

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
20.6.1966

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
30.3.1980

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

Data nașterii:
20.6.1967

Membru al Consiliului federativ care a
ratificat deciziile
guvernului
privind
„Tratatul de prietenie, cooperare și
asistenţă reciprocă dintre Federaţia Rusă și
Republica Populară Doneţk și, respectiv,
dintre Federaţia Rusă și Republica
Populară Luhansk”.

9.3.2022

(Николай Андреевич
ЖУРАВЛЁВ)

875.

Viktor Viktororvich
ZOBNEV
(Виктор Викторович
ЗОБНЕВ)

876.

Igor Dmitryevich
ZUBAREV
(Игорь Дмитриевич
ЗУБАРЕВ)

877.

Olga Sergeyevna
ZABRALOVA
(Ольга Сергеевна
ЗАБРАЛОВА)

878.

Yelena Gennadyevna
ZLENKO
(Елена Геннадьевна
ЗЛЕНКО)

Data
includerii pe
listă

Data nașterii:
29.1.1959

(Баир Баясхаланович
ЖАМСУЕВ)

874.

Motive
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Date de identificare

Motive

Oligarh, apropiat lui
Vladimir Putin.
Acţionar majoritar al
Evraz. Fost
guvernator al
Ciukotka.

Roman Abramovich (Abramovici) este un
oligarh rus care are o legătură apropiată și
de lungă durată cu Vladimir Putin. El a
beneficiat de un acces privilegiat la
președinte și a menţinut relaţii foarte bune
cu acesta. Această legătură cu președintele
rus l-a ajutat să își menţină averea conside
rabilă. Este unul din principalii acţionari ai
grupului siderurgic Evraz, unul din cei mai
mari contribuabili ai Rusiei.

Data
includerii pe
listă

▼M55
879.

Roman Arkadyevich
ABRAMOVICH (rusă:
Роман Аркадьевич
Абрамович)

Data nașterii:
24.10.1966
Locul nașterii:
Saratov, Federaţia
Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Persoane fizice
asociate: Vladimir
Putin
Entităţi asociate:
Chelsea F.C., Evraz
Group SA,
LLC Evraz Holding,
Millhouse Capital.
880.

German Borisovich
KHAN (rusă: Герман
Борисович Хан)

Oligarh, apropiat lui
Vladimir Putin. Unul
dintre principalii
acţionari ai Alfa
Group
Data nașterii:
24.10.1961
Locul nașterii: Kiev,
Ucraina
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Persoane fizice
asociate: Vladimir
Putin, Mikhail
Fridman, Petr Aven,
Alexey Kuzmichev
Entităţi asociate: Alfa
Group, Alfa Bank

881.

Viktor Filippovich
RASHNIKOV
(rusă: Виктор
Филиппович
Рашников)

Oligarh. Patron,
președinte al consi
liului de administraţie
și președinte al
Comitetului de plani
ficare strategică al
Combinatului Meta
lurgic Magnitogorsk
(MMK).

15.3.2022

Prin urmare, a obţinut beneficii de pe urma
factorilor de decizie ruși responsabili de
anexarea Crimeei sau de destabilizarea
estului Ucrainei. De asemenea, este unul
dintre oamenii de afaceri ruși importanţi
implicaţi în sectoare economice care
furnizează o sursă substanţială de venituri
guvernului Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei.

German Khan este unul din principalii
acţionari ai conglomeratului Alfa Group,
care include Afla Bank, unul din cei mai
mari contribuabili ai Rusiei. Este considerat
ca fiind una dintre cele mai influente
persoane din Rusia. Ca și alţi patroni ai
Alfa Bank (Mikhail Fridman și Petr Aven),
el are o relaţie strânsă cu Vladimir Putin, cu
care continuă să facă schimb de favoruri
importante. Patronii Alfa Group beneficiază
de avantaje comerciale și juridice de pe
urma acestei relaţii. Fiica cea mare a lui
Vladimir Putin, Maria, a desfășurat un
proiect caritabil, Alfa-Endo, care a fost
finanţat de Alfa Bank. Vladimir Putin a
recompensat fidelitatea Alfa Group faţă de
autorităţile ruse oferind ajutor politic
planurilor de investiţii străine ale Alfa
Group.

15.3.2022

Prin urmare, a oferit în mod activ sprijin
material sau financiar factorilor de decizie
ruși responsabili de anexarea Crimeei sau
de destabilizarea Ucrainei și a obţinut
beneficii de pe urma acţiunilor acestora.
De asemenea, este unul dintre oamenii de
afaceri ruși importanţi implicaţi în sectoare
economice care furnizează o sursă
substanţială de venituri guvernului Fede
raţiei Ruse, care este responsabil de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei.
Viktor Rashnikov este un important oligarh
rus, patron și președinte al consiliului de
administraţie al Combinatului Metalurgic
Magnitogorsk (MMK). MMK este unul
dintre cei mai mari contribuabili din Rusia.
Sarcina fiscală suportată de societate a
crescut recent, ceea ce a dus la venituri
considerabil mai mari pentru bugetul de
stat al Rusiei.

15.3.2022
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Date de identificare

Data
3.10.1948

nașterii:

Locul
nașterii:
Magnitorsk, Federaţia
Rusă
Cetăţenie: rusă

Motive

Data
includerii pe
listă

Prin urmare, este unul dintre principalii
oameni de afaceri ruși implicaţi în sectoare
economice care furnizează o sursă
substanţială de venituri guvernului Fede
raţiei Ruse, care este responsabil de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei.

Sexul: masculin
Entităţi
asociate:
Combinatul
Meta
lurgic Magnitogorsk
(MMK)

882.

Alexey Viktorovich
KUZMICHEV
(rusă: Алексей
Викторович
Кузьмичёв)

Oligarh, apropiat lui
Vladimir Putin. Unul
dintre principalii
acţionari ai Alfa
Group.
Data nașterii:
15.10.1962
Locul nașterii: Kirov,
Federaţia Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Persoane fizice
asociate: Vladimir
Putin, Mikhail
Fridman, Petr Aven,
German Khan
Entităţi asociate: Alfa
Group, Alfa Bank

883.

Alexander Alexan
drovich MIKHEEV
(rusă: Александр
Александрович
Михеев)

Director general al
JSC Rosoboronexport
Data nașterii:
18.11.1961
Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Persoane fizice
asociate: Sergey
Chemezov
Entităţi asociate:
Rosoboronexport,
Rostec, Serviciul
federal de cooperare
tehnico-militară

Alexey Kuzmichev este unul dintre prin
cipalii acţionari ai conglomeratului Alfa
Group, care include Afla Bank, unul din
cei mai mari contribuabili ai Rusiei. Este
considerat ca fiind una dintre cele mai
influente persoane din Rusia. Are legături
solide cu președintele rus. Fiica cea mare a
lui Vladimir Putin, Maria, a desfășurat un
proiect caritabil, Alfa-Endo, care a fost
finanţat de Alfa Bank. Vladimir Putin a
recompensat fidelitatea Alfa Group faţă de
autorităţile ruse oferind ajutor politic
planurilor de investiţii străine ale Alfa
Group.

15.3.2022

Prin urmare, a oferit în mod activ sprijin
material sau financiar factorilor de decizie
ruși responsabili de anexarea Crimeii sau
de destabilizarea Ucrainei și a obţinut
beneficii de pe urma acţiunilor acestora.
De asemenea, este unul dintre oamenii de
afaceri ruși importanţi implicaţi în sectoare
economice care furnizează o sursă
substanţială de venituri guvernului Fede
raţiei Ruse, care este responsabil de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei.

Alexander Mikheev este directorul general
al Rosoboronexport, unicul intermediar
oficial de stat al Rusiei pentru exportul și
importul de produse, tehnologii și servicii
militare și cu dublă utilizare. Rosoboro
nexport este o filială a societăţii Rostec, o
societate deţinută de stat care supraveghează
cercetarea și dezvoltarea de tehnologii
militare și deţine numeroase instalaţii de
producţie care au un rol fundamental în
implementarea tehnologiilor respective în
operaţii în teatrul de luptă. Vânzările de
arme reprezintă o sursă importantă de
venituri pentru guvernul rus. Acestea sunt
utilizate, de asemenea, pentru a promova
obiectivele economice și strategice ale
Rusiei. În perioada 2000-2020, Rosoboro
nexport a vândut arme în valoare de
180 miliarde USD clienţilor străini.

15.3.2022
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Prin urmare, este unul dintre oamenii de
afaceri importanţi implicaţi în sectoare
economice care furnizează o sursă
substanţială de venituri guvernului Fede
raţiei Ruse, care este responsabil de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei.

884.

Alexander Nikolayevich
SHOKHIN
(rusă: Александр
Николаевич ШОХИН)

Președinte al Uniunii
Industriașilor și
Antreprenorilor din
Rusia
Vicepreședinte al
consiliului de admi
nistraţie al
Mechel PAO
Membru al biroului
Consiliului suprem al
partidului politic
„Rusia Unită”
Data nașterii:
25.12.1951
Locul nașterii:
Savinskoye, districtul
Kirillovsky, Federaţia
Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Alexander Nikolayevich Shokhin este preșe
dintele Uniunii Industriașilor și Antrepre
norilor din Rusia – un grup de lobby, care
promovează interesele întreprinderilor din
Rusia. Este, de asemenea, vicepreședinte al
consiliului de administraţie al Mechel PAO
– una dintre principalele întreprinderi
miniere și metalurgice ruse, care generează
venituri pentru guvernul Federaţiei Ruse.

15.3.2022

După anexarea Crimeei de către Rusia,
Shokhin a afirmat public că este necesară
direcţionarea mai multor investiţii ruse
către Crimeea pentru a contracara o
posibilă blocadă economică a Occidentului.
La 24 februarie 2022, Shokhin a participat
la o reuniune a oligarhilor cu Vladimir Putin
de la Kremlin pentru a discuta impactul
acţiunilor întreprinse în urma sancţiunilor
impuse de Occident. Faptul că a fost
invitat să participe la această reuniune
arată că este membru al cercului de
oligarhi apropiaţi lui Vladimir Putin și că
sprijină sau pune în aplicare acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

Acest lucru arată, de asemenea, că este unul
dintre principalii oameni de afaceri implicaţi
în sectoare economice care furnizează o
sursă substanţială de venituri guvernului
Rusiei, care este responsabil de anexarea
Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.

885.

Andrey Valerievich
RYUMIN (rusă: Андрей
Валерьевич Рюмин)

Director executiv al
Rosseti PJSC
(cunoscută anterior,
până în august 2014,
sub numele de
„Russian Grids”),
președinte al consi
liului de administraţie

Andrey Ryumin este directorul executiv al
Rosseti PJSC, o societate controlată de
statul rus, care exploatează reţele energetice,
furnizează servicii de conexiuni tehnologice
și servicii de transport și distribuţie a
energiei electrice în Rusia.

15.3.2022
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Data
12.6.1980

nașterii:

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

Rosseti PJSC a construit staţia electrică
„Port”, care permite tractarea feroviară pe
podul Crimeei și alimentează partea de
mărfuri uscate a portului maritim Taman,
precum și unele autostrăzi, în special
autostrada M25 Novorossiysk-strâmtoarea
Kerci.

La 24 februarie 2022, Ryumin a participat la
o reuniune a oligarhilor cu Vladimir Putin
de la Kremlin pentru a discuta impactul
acţiunilor întreprinse în urma sancţiunilor
impuse de Occident. Faptul că a fost
invitat să participe la reuniunea respectivă
arată că este membru al cercului de
oligarhi apropiaţi lui Vladimir Putin și că
sprijină sau pune în aplicare acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

Acest lucru arată, de asemenea, faptul că
este unul dintre oamenii de afaceri
importanţi
implicaţi
într-un
sector
economic
care
reprezintă
o
sursă
substanţială de venituri pentru guvernul
Federaţiei Ruse, responsabil de anexarea
Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.

886.

Armen Sumbatovich
GASPARYAN (rusă:
Армен Сумбатович
ГAСПАРЯН)

Publicist, propa
gandist, membru al
consiliului de admi
nistraţie al „Russia
Today”
Data nașterii:
4.7.1975
Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Cetăţenie: rusă

Sexul: masculin

Armen Gasparyan realizează propria
emisiune, „Nablyudenye”, pentru canalul
mass-media rus Sputnik și o emisiune de
radio pe postul „Vesti FM”. De asemenea,
publică cărţi și cărţi în format audio și
participă în calitate de expert în cadrul
emisiunii
radio
„Polnyi
kontakt”
(„Full contact”) a unui alt propagandist,
Vladimir Solovyov.
Gasparyan a propagat în mod constant
discursuri care sunt conforme cu propaganda
Kremlinului. A recurs la erori logice de
raţionament pentru a explica afacerile inter
naţionale, a negat suveranitatea Ucrainei
asupra Crimeei și a apărat acţiunile Rusiei
în strâmtoarea Kerci atunci când aceasta a
capturat o navă ucraineană.

Continuă să publice propagandă pro-rusă
legată de invazia Rusiei în Ucraina și
neagă în mod activ suveranitatea Ucrainei.
Acesta susţine așadar în mod activ acţiuni
sau politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.
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887.

Artyom/Artem Grigo
ryevich SHEYNIN
(rusă: Артём
Григорьевич
ШЕЙНИН)

Date de identificare

Motive

Propagandist rus și
prezentator al talkshow-ului „Vremya
Pokazhet” („Timpul
ne va spune”) pe
Canalul 1, controlat
de stat (rusă: Первый
канал)

Artyom Sheynin este un propagandist rus și
prezentator al talk-show-ului „Vremya
Pokazhet” („Timpul ne va spune”) pe
Canalul 1 de televiziune, controlat de stat.
A făcut declaraţii în sprijinul anexării ilegale
a Crimeei și al recunoașterii independenţei
așa-numitelor Republici Populare Doneţk și
Luhansk. În emisiunile sale în direct,
Sheynin promovează ura etnică dintre
ucraineni și ruși, neagă suveranitatea și inte
gritatea teritorială a Ucrainei și îi
calomniază pe adversarii lui Putin din Rusia.

Data nașterii:
26.1.1966
Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Sexul: masculin
Cetăţenie: rusă

Data
includerii pe
listă

15.3.2022

Vorbind despre 24 februarie 2022, ziua în
care a avut loc agresiunea militară nejusti
ficată la scară largă a Rusiei împotriva
Ucrainei, Sheynin a afirmat că operaţia
rusă în Ucraina era inevitabilă și că avea
drept scop să forţeze autorităţile ucrainene
să menţină pacea.
Acesta susţine așadar în mod activ acţiuni
sau politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

888.

Dmitry Yevgenevich
KULIKOV
(rusă: Дмитрий
Евгеньевич
КУЛИКОВ)

Expert al Comisiei
Dumei de Stat a
Federaţiei Ruse
pentru chestiuni
legate de CSI și
relaţiile cu compa
trioţii.
Producător de film,
prezentator de tele
viziune și de radio.
Membru al Consi
liului public din
cadrul Ministerului
Apărării al Federaţiei
Ruse
Data nașterii:
18.11.1967

Dmitry Kulikov este un propagandist proKremlin. A făcut comentarii publice pe
canalele de televiziune deţinute de stat care
sunt conforme cu discursul Kremlinului
privind situaţia din regiunea Donbas. De
asemenea, a justificat acţiunile autorităţilor
ruse care ameninţă integritatea și suvera
nitatea teritorială a Ucrainei, precum
suspendarea punerii în aplicare a acordurilor
de la Minsk sau decizia de a recunoaște
„republicile independente
Donbas
și
Luhansk”.

15.3.2022

Acesta susţine așadar în mod activ acţiuni
sau politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

Locul nașterii: Shak
htyorsk, regiunea
Donbas, Ucraina
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

889.

Konstantin
Lvovich ERNST (rusă:
Константин Львович
ЭРНСТ)

Director general al
Channel One Russia
(rusă: Первый канал)
Data nașterii:
6.2.1961
Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă

Konstantin Ernst este directorul general al
Channel One Russia – una dintre cele mai
mari companii de mass-media din Rusia,
care este utilizată de mulţi ani în scopuri
de propagandă de către autorităţile ruse. În
această calitate, este responsabil de orga
nizarea și difuzarea propagandei anti
ucrainene a autorităţilor ruse.
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Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

De asemenea, a primit cele mai înalte
distincţii de stat, inclusiv Ordinele pentru
servicii aduse patriei, Ordinul Prieteniei,
scrisori de apreciere și premii din partea
guvernului și a președintelui Federaţiei
Ruse, precum și medalia „Participant la
operaţia militară din Siria”.
Acesta susţine așadar acţiuni sau politici
care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei. De asemenea, este unul dintre
oamenii de afaceri importanţi implicaţi în
sectoare economice care furnizează o sursă
substanţială de venit guvernului Rusiei, care
este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.

890.

Marina Vladimirovna
SECHINA
(rusă: Марина Влад
имировна СЕЧИНА)

Proprietară a LLC
„Stankoflot”
Data nașterii: 1962
Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin

Marina Sechina este fosta soţie a lui Igor
Sechin, directorul general al Rosneft. Ea a
utilizat legăturile sale cu diverși actori din
guvernul rus și din structurile de afaceri
ruse, inclusiv cu fostul său soţ, în beneficiul
personal.

15.3.2022

Întreprinderile deţinute de Sechina au
participat la pregătirea Jocurilor Olimpice
de iarnă de la Soci din 2014. Ea deţine
LLC „Stankoflot”, care primește, fără orga
nizarea de licitaţii, contracte cu Corporaţia
de stat pentru asistenţă pentru dezvoltare,
producţie și export de produse industriale
cu tehnologie avansată (Rostec). În plus,
este șefa FTSSR CJSC și deţinătoarea unei
părţi din RK-Telekom.
Prin urmare, beneficiază de pe urma
factorilor de decizie ruși responsabili de
anexarea Crimeei sau de destabilizarea
Ucrainei și beneficiază de pe urma
guvernului Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei.

891.

Suleyman Abusaidovich
KERIMOV
(rusă: Сулейман Абус
аидович КЕРИМОВ)

Proprietar al grupului
financiar și industrial
Nafta Moscova
Membru al Consi
liului Federaţiei din
partea Republicii
Daghestan

Suleyman Kerimov este proprietarul
grupului financiar și industrial Nafta
Moscova. Averea netă a lui Kerimov și a
familiei sale este estimată la 9,8 miliarde
USD. A primit sume mari de bani de la
Sergei Roldugin, care se ocupă de averea
lui Vladimir Putin.
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Date de identificare

Data
12.3.1966

nașterii:

Locul
nașterii:
Derbent, Daghestan,
Federaţia Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

La 24 februarie 2022, Kerimov a participat
la o reuniune a oligarhilor cu Vladimir Putin
de la Kremlin pentru a discuta impactul
acţiunilor întreprinse în urma sancţiunilor
impuse de Occident. Faptul că a fost
invitat să participe la această reuniune
arată că este membru al cercului de
oligarhi apropiaţi lui Vladimir Putin și că
sprijină sau pune în aplicare acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

Prin urmare, este un om de afaceri
important, implicat în sectoare economice
care furnizează o sursă substanţială de
venituri guvernului Federaţiei Ruse, care
este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.

892.

Tigran Oganesovich
KHUDAVERDYAN
(rusă: Тигран
Оганесович
ХУДАВЕРДЯН)

Director executiv și
director general
adjunct al
Yandex NV
Data nașterii:
28.12.1981
Locul nașterii:
Erevan, Armenia
Cetăţenie: armeană
Sexul: masculin

Tigran Khudaverdyan este directorul
executiv al Yandex – una dintre principalele
companii de tehnologie din Rusia, specia
lizată în produse și servicii inteligente
bazate pe învăţarea automată. Fostul șef al
comunicării al Yandex a acuzat societatea că
ar fi un „element-cheie în ascunderea infor
maţiilor” despre războiul din Ucraina faţă de
ruși. În plus, societatea a atenţionat utili
zatorii ruși care căutau știri despre Ucraina
în motorul său de căutare despre informaţiile
nefiabile de pe internet, după ce guvernul
rus a ameninţat presa rusească cu privire la
ceea ce publică.

La 24 februarie 2022, Khudaveryan a
participat la o reuniune a oligarhilor cu
Vladimir Putin de la Kremlin pentru a
discuta impactul acţiunilor întreprinse în
urma sancţiunilor impuse de Occident.
Faptul că a fost invitat să participe la
această reuniune arată că este membru al
cercului oligarhilor apropiaţi lui Vladimir
Putin și că sprijină sau pune în aplicare
acţiuni sau politici care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei. Mai mult,
este unul dintre oamenii de afaceri
importanţi implicaţi în sectoare economice
care furnizează o sursă substanţială de
venit guvernului Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei.
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893.

Vladimir Valerievich
RASHEVSKY /
Vladimir Valeryevich
RASHEVSKIY
(rusă: Владимир
Валерьевич
РАШЕВСКИЙ)

Date de identificare

Motive

Director general și
director al EuroChem
Group AG

Vladimir Rashevsky este director general și
director al EuroChem Group AG, unul
dintre cei mai mari producători de îngră
șământ mineral din lume. Anterior (între
2004 și 2020), a fost directorul general al
unei societăţi de cărbune JSC SUEK.
Acestea sunt principalele societăţi ruse,
codeţinute de miliardarul rus Andrei Melni
chenko, care generează și furnizează venituri
substanţiale guvernului rus. De asemenea,
acestea cooperează cu autorităţile ruse,
inclusiv cu Vladimir Putin. Societăţile din
grupul EuroChem au furnizat azotat de
amoniu în zonele ocupate din Donbas.
SUEK a semnat contracte cu sanatoriile
din Crimeea pentru programele de sănătate
ale angajaţilor.

Data nașterii:
29.9.1973
Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Acesta sprijină așadar, material sau
financiar, guvernul Federaţiei Ruse, care
este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei, sau obţine beneficii
de pe urma acestuia.
La 24 februarie 2022, Rashevsky a
participat la o reuniune a oligarhilor cu
Vladimir Putin de la Kremlin pentru a
discuta impactul acţiunilor întreprinse în
urma sancţiunilor impuse de Occident.
Faptul că a fost invitat să participe la
această reuniune arată că este membru al
cercului de oligarhi apropiaţi lui Vladimir
Putin și că sprijină sau pune în aplicare
acţiuni sau politici care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

Data
includerii pe
listă
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▼M54
1.

Întreprinderea unitară de
stat a „Republicii
Crimeea” „Chernomor
neftegaz”
(cunoscută anterior drept
PJSC „Chernomor
neftegaz”)

Prospekt Kirov 52,
Simferopol, Crimeea,
Ucraina 295000
пр. Кирова 52, г.
Симферополь,
Крым, Украина
295000
Număr de telefon:
+ 7 (3652) 66-70-00
+ 7 (3652) 66-78-00
http://gas.crimea.ru/
office@chernomor
neftegaz.ru
Număr de înre
gistrare:
1149102099717

▼M25

La 17 martie 2014, „Parlamentul Crimeei” a 12.5.2014
adoptat o rezoluţie prin care declară
confiscarea,
în
numele
„Republicii
Crimeea”, a activelor deţinute de între
prinderea Chernomorneftegaz. Astfel, între
prinderea este confiscată efectiv de „autori
tăţile”
Crimeei.
Reînregistrată
la
29 noiembrie 2014 ca întreprindere unitară
de stat a „Republicii Crimeea” cu numele
„Chernomorneftegaz”
(Государственное
унитарное предприятие „Республики
Крым” „Черноморнефтегаз”). Fondator:
Ministerul Combustibililor și Energiei din
„Republica
Crimeea”
(Министерство
топлива и энергетики „Республики
Крым”).

_____

▼M39
3.

Așa-numita „Republică
Populară Lugansk”

Informaţii oficiale:
https://glava-lnr.info/

„Луганская народная
республика” (ЛНР)
„Luganskaya narodnaya
respublika” (LNR)

https://sovminlnr.ru/
https://nslnr.su/

Așa-numita „Republică Populară Lugansk” 25.7.2014
a fost instituită la 27 aprilie 2014. Răspun
zătoare pentru organizarea referendumului
ilegal din 11 mai 2014. Declaraţie de inde
pendenţă la 12 mai 2014. La 22 mai 2014,
așa-numitele „Republici Populare” Doneţk și
Lugansk au instituit așa-numitul „Stat
Federal al Novorossiya”. Acest fapt încalcă
dreptul constituţional ucrainean și, prin
urmare, dreptul internaţional, subminând
astfel integritatea teritorială, suveranitatea și
independenţa Ucrainei.
Este, de asemenea, implicată în recrutarea
pentru „Armata de sud-est”, separatistă, și
pentru alte grupări armate separatiste
ilegale, subminând astfel stabilitatea sau
securitatea Ucrainei.

4.

Așa-numita „Republică
Populară Doneţk”

Informaţii oficiale:

Așa-numita „Republică Populară Doneţk” a 25.7.2014
fost declarată la 7 aprilie 2014.

https://dnronline.su/
„Донецкая народная
республика” (ДНР)
„Donetskaya narodnaya
respublika” (DNR)

https://pravdnr.ru/
https://dnrsovet.su/
https://denis-pushilin.
ru/

Răspunzătoare pentru organizarea referen
dumului ilegal din 11 mai 2014. Declaraţie
de independenţă la 12 mai 2014.
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La 24 mai 2014, așa-numitele „Republici
Populare” Doneţk și Lugansk au semnat
un acord privind crearea așa-numitului
„Stat Federal al Novorossiya”.
Acest fapt încalcă dreptul constituţional
ucrainean și, prin urmare, dreptul interna
ţional, subminând astfel integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.
Este, de asemenea, implicată în recrutarea
pentru grupări armate separatiste ilegale,
ameninţând astfel stabilitatea sau securitatea
Ucrainei.

▼M41

5.

Așa-numitul „Stat Federal
al Novorossiya”

Resurse mediatice:
http://novopressa.ru/

„Федеративное
государство
Новороссия”
„Federativnoye Gosu
darstvo Novorossiya”

http://novorossia-tv.
ru/
http://novorossiia.ru/
https://vk.com/
novorossiatv

La 24 mai 2014, așa-numitele „Republici 25.7.2014
Populare” Doneţk și Lugansk au semnat
un acord privind crearea așa-numitului
„Stat Federal al Novorossiya” nerecunoscut.
Acest fapt încalcă dreptul constituţional
ucrainean și, prin urmare, dreptul interna
ţional, ameninţând astfel integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

▼M38

6.

International Union of
Public Associations „Great
Don Army” (Uniunea
Internaţională a Asocia
ţiilor Publice „Marea
Armată a Donului”)

Informaţii oficiale:

Международный Союз
Общественных Объед
инений „Всевеликое
Войско Донское”

Număr de telefon:

http://xn–80aaaajfjs
zd7a3b0e.xn–p1ai/
http://казакнацгвард.
рф/
+7-8-908-178-65-57
Mijloace de comu
nicare socială: Garda
Naţională Cazacă
http://vk.com/kazak_
nac_guard
Adresă: 346465
Russian Federation,
Rostov Region,
October District, St
Zaplavskaya, Str
Shosseynaya 1
A doua adresă:
Voroshilovskiy
Prospekt 12/85-87/
13, Rostov-on-Don,
Russian Federation
Înregistrare anulată
în 2017.

„Marea Armată a Donului” a înfiinţat 25.7.2014
„Garda Naţională Cazacă”, răspunzătoare
pentru lupta împotriva forţelor guverna
mentale ucrainene din estul Ucrainei,
subminând astfel integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și
ameninţând stabilitatea sau securitatea
Ucrainei.
Asociată cu dl Nikolay Kozitsyn, care este
comandantul forţelor cazace și se face
răspunzător pentru ordinele date separa
tiștilor din estul Ucrainei în lupta
împotriva
forţelor
guvernamentale
ucrainene.
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▼M42

7.

Comunitatea rusă „Sobol”
Русская община
„Соболь”

Mijloace de comu
nicare sociale:
http://vk.com/
sobolipress
http://www.
русскоедвижение.
рф/
Număr de telefon:

Organizaţie paramilitară radicală, răspun 25.7.2014
zătoare pentru sprijinirea în mod deschis a
recurgerii la forţă pentru a pune capăt
controlului ucrainean asupra Crimeei,
subminând astfel integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.
Răspunzătoare de instruirea separatiștilor
pentru a lupta împotriva forţelor guverna
mentale ucrainene în estul Ucrainei,
ameninţând astfel stabilitatea sau securitatea
Ucrainei.

(0652) 60-23-93
E-mail:
SoboliPress@
gmail.com
Adresă: Ucraina,
Crimeea, Simferopol,
Kiev 4 (zona staţiei
de autobuz
„Central”).

▼M38

8.

Așa-numita „Luhansk
Guard” (Garda Lugansk)

Mijloace de comu
nicare socială și alte
informaţii:

„Луганская гвардия”
https://vk.com/
luguard
http://vk.com/
club68692201
https://vk.com/
luguardnews

Miliţie de autoapărare din Lugansk, răspun 25.7.2014
zătoare de instruirea separatiștilor pentru a
lupta împotriva forţelor guvernamentale
ucrainene în estul Ucrainei, ameninţând
astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei.
Asociată cu dl German PROPOKIV, lider
activ care se face răspunzător de participarea
la ocuparea clădirii biroului regional din
Lugansk al Serviciului Ucrainean de Secu
ritate și care a înregistrat un mesaj video
adresat președintelui Putin și Rusiei, din
clădirea ocupată.

▼M36

9.

Așa-numita

Mijloace de comu
nicare sociale:

„Armată de sud-est”
„Армии Юго-Востока”

https://vk.com/
sigma_orel)

Grupare armată separatistă ilegală, consi 25.7.2014
derată a fi una dintre cele mai importante
din estul Ucrainei.
Răspunzătoare pentru ocuparea clădirii
Serviciului de Securitate în regiunea
Lugansk.
Asociată cu domnul Valeriy BOLOTOV,
care a fost înscris pe listă drept unul dintre
liderii grupării.
Asociată cu domnul Vasyl NIKITIN,
responsabil de activităţile „guvernamentale”
separatiste ale așa-numitului „guvern al
Republicii Populare Lugansk”.
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10.

Așa-numita
„miliţie populară din
Donbas” –
„Нарoдное oпoлчéние
Дoнбáсса”

Date de identificare

Mijloace de comu
nicare 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

Motive

Data
includerii
pe listă

Grupare armată separatistă ilegală răspun 25.7.2014
zătoare de lupta împotriva forţelor guverna
mentale ucrainene în estul Ucrainei,
ameninţând astfel stabilitatea sau securitatea
Ucrainei. Printre altele, la începutul lunii
aprilie 2014, gruparea militantă a preluat
controlul asupra mai multor clădiri guverna
mentale din estul Ucrainei, subminând astfel
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei. Este asociată cu domnul
Pavel Gubarev, care se face răspunzător de
ocuparea clădirii guvernului regional din
Doneţk împreună cu forţele pro-ruse și de
a se fi autoproclamat „guvernatorul
poporului”.

E-mail: voenkom.
dnr@mail.ru
vknovoros@
yandex.ru
mobilisation@
novorossia.co
polkdonbassa@
mail.ru
Voluntariat telefonic
în Rusia:
+ 7 499 709-89-06
sau e-mail
novoross24@mail.ru
Adresă: Doneţk
Prospect
Zasyadko.13

▼M42

11.

„Brigada Vostok”

Mijloace de comu
nicare sociale:

„Бригада Восток”
(alias Batalionul Vostok;
„Батальон Восток”)

https://vk.com/
patriotic_forces_of_
donbas
http://patriot-donetsk.
ru/
info.patriot.
donbassa@
gmail.com

▼M25
_____

Grupare armată separatistă ilegală, consi 25.7.2014
derată a fi una dintre cele mai importante
din estul Ucrainei. Răspunzătoare de lupta
împotriva
forţelor
guvernamentale
ucrainene în estul Ucrainei, ameninţând
astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei.
A participat activ la operaţiunile militare
care au dus la ocuparea aeroportului din
Doneţk.
Face parte din așa-numitul „Întâiul corp de
armată” al forţelor armate ale „Republicii
Populare Doneţk”.
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Nume
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Motive

Data
includerii
pe listă

▼M39

13.

Întreprinderea unitară de
stat a orașului Sevastopol,
„Portul maritim
Sevastopol”
ГУП ГС „Севасто
польский морской порт”
(cunoscută anterior drept
întreprinderea de stat
„Portul maritim comercial
Sevastopol”
Государственное
предприятие „Севасто
польский морской
торговьй порт”

Piaţa Nahimov 5,
Sevastopol 299011
(пл. Нахимова, 5, г.
Севастополь,
299011)
Numărul de înre
gistrare:
1149204004707
https://www.sevmp.
ru/
gupsmp@mail.ru

Gosudarstvenoye pred
priyatiye „Sevastopolski
morskoy torgovy port”)

Dreptul de proprietate asupra entităţii a fost 25.7.2014
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean.
La 17 martie 2014, „Parlamentul Crimeei” a
adoptat Rezoluţia nr. 1757-6/14 „privind
naţionalizarea unor societăţi aparţinând
ministerelor ucrainene al infrastructurii sau
al
agriculturii”,
declarând
preluarea
activelor aparţinând întreprinderii de stat
„Portul maritim comercial Sevastopol”, în
numele „Republicii Crimeea”. Astfel, între
prinderea este confiscată efectiv de către
„autorităţile” Crimeei. Din perspectiva
volumului schimburilor comerciale, este cel
mai mare port maritim comercial din
Crimeea. Reînregistrată la 6 iunie 2014 ca
întreprindere unitară de stat a orașului
Sevastopol cu numele „Portul maritim
Sevastopol” (Государственное унитарное
предприятие города Севастополя „Сева
стопольский морской порт”). Fondator:
Guvernul Sevastopolului (Правительство
Севастополя).

▼M25
_____

▼M41

15.

Întreprinderea unitară de
stat a „Republicii
Crimeea” „UniversalAvia”
Государственное
унитарное предприятие
Республики Крым
„Универсал-Авиа”
(cunoscută anterior drept
întreprinderea de stat
„Universal-Avia”
Государственное
предприятие
„Универсал-Авиа”
Gosudarstvenoye pred
priyatiye „UniversalAvia”)

Str. Aeroflotskaya 5,
Simferopol 295021
ул. Аэрофлотская,
дом 5, 295021, г.
Симферополь
Tel. +7 (3652) 502300; +7 (918) 6991020
unavia_2014@
mail.ru
https://universal-avia.
ru/
Număr de înre
gistrare:
1159102026742

Dreptul de proprietate asupra entităţii a fost 25.7.2014
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean.
La 24 martie 2014, „Prezidiul Parlamentului
Crimeei” a adoptat decizia „privind între
prinderea de stat «Gosudarstvenoye pred
priyatiye Universal-Avia»” („О Госуда
рственном предприятии «УниверсалАвиа»”) nr. 1794-6/14, declarând preluarea
activelor aparţinând întreprinderii de stat
„Universal-Avia”, în numele „Republicii
Crimeea”. Astfel, întreprinderea este
confiscată efectiv de către „autorităţile”
Crimeei. Reînregistrată la 15 ianuarie 2015
ca întreprindere unitară de stat a „Republicii
Crimeea” cu numele „Universal-Avia”
(Государственное унитарное предприятие
Республики Крым „Универсал-Авиа”).
Fondator: Ministerul Transporturilor din
„Republica
Crimeea”
(Министерство
транспорта Республики Крым).
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16.

Nume

Date de identificare

Întreprinderea bugetară a
statului federal „Sana
torium «Nizhnyaya
Oreanda»” a administraţiei
președintelui Federaţiei
Ruse (cunoscută anterior
drept staţiunea
„Nizhnyaya Oreanda”
„Санаторий «Нижняя
Ореанда»”)

Staţiunea
„Nizhnyaya
Oreanda”, 298658,
Ialta, Oreanda,
clădirea 12, Ucraina
Санаторий „Нижняя
Ореанда”, 298658,
г. Ялта, пгт.
Ореанда, дом 12,
Украина
www.oreanda-resort.
ru
marketing@oreandaresort.ru
+7 (978) 944 83 00,
+7 (978) 944 83 30
Număr de înre
gistrare:
1149102054221

Motive

Data
includerii
pe listă

Dreptul de proprietate asupra entităţii a fost 25.7.2014
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean.
La 21 martie 2014, „Prezidiul Parlamentului
Crimeei” a adoptat decizia „privind
aspectele legate de înfiinţarea Asociaţiei de
sanatorii și staţiuni” nr. 1767-6/14,
declarând preluarea activelor aparţinând
staţiunii „Nizhnyaya Oreanda”, în numele
„Republicii Crimeea”. Astfel, întreprinderea
este confiscată efectiv de către „autorităţile”
Crimeei.
Reînregistrată la 9 octombrie 2014 ca între
prindere bugetară a statului federal, cu
numele „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” a
administraţiei președintelui Federaţiei Ruse
Federation (Федеральное государственное
бюджетное
учреждение
„Санаторий
«Нижняя Ореанда» Управления делами
Президента Российской Федерации”).
Fondator: administraţia președintelui Fede
raţiei
Ruse
(Управлениe
делами
Президента Российской Федерации).

▼M39
17.

Întreprinderea Republicii
Crimeea „Azov distillery
plant” (Distileria Azov)
Крымское республик
анское предприятие
„Азовский ликёроводочннй завод”
„Azovsky likerovodochny
zavod”

Zheleznodorozhnaya
40, 296178
Azovskoye, districtul
Jankoysky, Ucraina
ул. Железн
одорожная, 40,
296178 пгт.
Азовское, Джанк
ойский район,
Украина
cod: 01271681
Încheierea procedurii
de faliment.

Dreptul de proprietate asupra entităţii a fost 25.7.2014
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean.
La 9 aprilie 2014, „Prezidiul Parlamentului
Crimeei” a adoptat Decizia nr. 1991-6/14
„privind
modificările
la
Rezoluţia
nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al
«Republicii Crimeea»” din 26 martie
2014„privind naţionalizarea întreprinderilor,
a instituţiilor și a organizaţiilor de tip
complex agroindustrial, situate pe teritoriul
«Republicii Crimeea»”, declarând preluarea
activelor aparţinând „Azovsky likerovo
dochny zavod”, în numele „Republicii
Crimeea”. Astfel, întreprinderea este
confiscată efectiv de către „autorităţile”
Crimeei.

▼M42
18.

Societatea pe acţiuni
„Uniunea de producţieagrară «Massandra»”

298650, Crimeea,
Ialta, Massandra,
Vinodela Egorova 9.

Aкционерное общество
„Производственноаграрное объединение
«Массандра»”

298650, Крым, г.
Ялта, пгт.
Массандра, ул.
Винодела Егорова,
д. 9

(cunoscută anterior drept
Întreprinderea unitară de
stat a „Republicii
Crimeea” „Uniunea de
producţie-agrară
«Massandra»”
Государственное
унитарное предприятие
Республики Крым
„Производственноаграрное объединение
«Массандра»”

Site: http://
massandra.su
+7 978 936 75 04
+7 3654 23 31 96
+7 3654 26 16 83
Număr de înre
gistrare:
1209100012648

Dreptul de proprietate asupra entităţii a fost 25.7.2014
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean.
La 9 aprilie 2014, „Prezidiul Parlamentului
Crimeei” a adoptat Decizia nr. 1991-6/14
„privind modificările la Rezoluţia nr. 18366/14 a Consiliului de Stat al «Republicii
Crimeea»” din 26 martie 2014 „privind
naţionalizarea întreprinderilor, a instituţiilor
și a organizaţiilor de tip complex agroin
dustrial, situate pe teritoriul «Republicii
Crimeea»”, declarând preluarea activelor
aparţinând concernului de stat „Asociaţia
Naţională a Producătorilor «Massandra»”
în numele „Republicii Crimeea”. Astfel,
întreprinderea este confiscată efectiv de
către „autorităţile” Crimeei.
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Reînregistrată la 1 august 2014 ca între
prindere bugetară a statului federal, cu
numele „Proizvodstvenno agrarnoye obye
dinenye «Massandra»” a administraţiei
președintelui Federaţiei Ruse (Федеральное
государственное унитарное предприятие
„Производственно-аграрное объединение
«Массандра»
Управления
делами
Президента Российской Федерации”).
Fondator: administraţia președintelui Fede
raţiei
Ruse
(Управлениe
делами
Президента Российской Федерации).

Întreprinderea bugetară a
statului federal „Uniunea
de producţie-agrară
«Massandra»” a adminis
traţiei președintelui Fede
raţiei Ruse
Федеральное госуда
рственное унитарное
предприятие „Произв
одственно-аграрное
объединение
«Массандра»
Управления делами
Президента Российской
Федерации”

Reînregistrată la 1 aprilie 2019 ca între
prinderea unitară de stat a „Republicii
Crimeea” „Uniunea de producţie-agrară
«Massandra»”. Reînregistrată la 1 octombrie
2020 ca societatea pe acţiuni „Uniunea de
producţie-agrară «Massandra»”.

Concernul de stat
„Asociaţia naţională de
producători «Massandra»”
Национальное произв
одственно аграрное
объединение
„Массандра”
Nacionalnoye proizvod
stvenno agrarnoye obye
dinenye „Massandra”)

▼M54

19.

Instituţia bugetară de
știinţă și cercetare a
statului federal „AllRussia national scientific
research institute for wine
growing and wine making
«Magarach» Russian
Academy of Sciences”
(Institutul Naţional Panrus
de Cercetări Știinţifice
pentru Viticultură și Vini
ficaţie „Magarach”,
Academia Rusă de Știinţe)

298600, Str. Kirov
31, Ialta, Crimeea,
Ucraina

Федеральное госуда
рственное бюджетное
учреждение науки
„Всероссийский национ
альный научно-исслед
овательский институт
виноградарства и
виноделия «Магарач»
РАН”

+ 7 (3654) 32-05-91

298600, ул. Кирова,
31, г. Ялта, Крым,
Украина
priemnaya@
magarach-institut.ru
www.
magarach-institut.ru

Numărul de înre
gistrare:
1159102130857

Dreptul de proprietate asupra entităţii a fost 25.7.2014
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean.
La 9 aprilie 2014, „Prezidiul Parlamentului
Crimeei” a adoptat Decizia nr. 1991-6/14
„privind modificările la Rezoluţia nr. 18366/14 a Consiliului de Stat al «Republicii
Crimeea»” din 26 martie 2014 „privind
naţionalizarea întreprinderilor, a instituţiilor
și a organizaţiilor de tip complex agroin
dustrial, situate pe teritoriul «Republicii
Crimeea»”, declarând preluarea activelor
aparţinând întreprinderii de stat „Gosudar
stvenoye
predpriyatiye
Agrofirma
«Magarach»
nacionalnogo
instituta
vinograda i vina «Magarach»” în numele
„Republicii Crimeea”. Astfel, întreprinderea
este confiscată efectiv de „autorităţile”
Crimeei.
Reînregistrată la 15 ianuarie 2015 ca
instituţie unitară de stat a „Republicii
Crimeea” cu numele „Institutul naţional de
vinificaţie «Magarach»”.
(Государственное бюджетное учреждение
„Республики Крым” „Национальный
научно-исследовательский
институт
винограда и вина «Магарач»”). Fondator:
Ministerul Agriculturii din „Republica
Crimeea”
(Министерство
сельского
хозяйства „Республики Крым”).
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La 9 februarie 2015, întreprinderea unitară
de stat a „Republicii Crimeea” „Institutul
naţional de vinificaţie «Magarach»” a fost
transformată în unitatea știinţifică bugetară
federală „Institutul de cercetare știinţifică
panrus pentru viticultură și vinificaţie
«Magarach»”, Academia Rusă de Știinţe.

[Cunoscută anterior drept
întreprinderea unitară de
stat a „Republicii
Crimeea” „National
Institute of Wine
«Magarach»” (Institutul
naţional de vinificaţie
„Magarach”)
Cunoscută anterior drept
„State enterprise
«Magarach» of the
national institute of wine”
(întreprinderea de stat
„Magarach” a institutului
naţional de vinificaţie)
Государственное
предприятие Агрофирма
„Магарач” Национ
ального института
винограда и вина
„Магарач”
Gosudarstvenoye pred
priyatiye Agrofirma
„Magarach” nacionalnogo
instituta vinograda i vina
„Magarach”
20.

Societatea pe acţiuni
„Sparkling wine plant
«Novy Svet»” („Fabrica
de vin spumos «Novy
Svet»”)
Aкционерное общество
„Завод шампанских вин
«Новый Свет»”
Cunoscută anterior ca o
întreprindere unitară de
stat a „Republicii
Crimeea” purtând
denumirea „Sparkling
wine plant «Novy Svet»”
(„Fabrica de vin spumos
«Novy Svet»”)
Государственное
унитарное предприятие
Республики Крым
„Завод шампанских вин
«Новый Свет»”
Gosudarstvennoye
unitarnoye predpriyatiye
Respubliki Krym „Zavod
shampanskykh vin «Novy
Svet»” și ca „State
enterprise sparkling wine
plant «Novy Svet»”
(„întreprinderea de stat
fabrica de vin spumos
«Novy Svet»”)
Государственное
предприятие Завод
шампанских вин „Новый
свет” (Gosudarstvenoye
predpriyatiye Zavod
shampanskykh vin „Novy
Svet”)

298032, Crimeea,
Sudak, Novy Svet,
Shalapina 1.
298032, Крым, г.
Судак, пгт. Новый
Свет, ул.
Шаляпина, д. 1
+ 7-(365) 663-35-00
+7-(365) 663-35-22
+7-978-914-00-10
http://nsvet-crimea.
ru/

Dreptul de proprietate asupra entităţii a fost 25.7.2014
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean.
La 9 aprilie 2014, „Prezidiul parlamentului
Crimeei” a adoptat Decizia nr. 1991-6/14
„privind modificările la Rezoluţia nr. 18366/14 a Consiliului de Stat al «Republicii
Crimeea»” din 26 martie 2014 „privind
naţionalizarea întreprinderilor, a instituţiilor
și a organizaţiilor de tip complex agroin
dustrial, situate pe teritoriul «Republicii
Crimeea»”, declarând preluarea activelor
aparţinând întreprinderii de stat „Zavod
shampanskykh vin Novy Svet” în numele
„Republicii Crimeea”.

Număr de înre
gistrare:
1179102021460
Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv
de „autorităţile” Crimeei. Reînregistrată la
4 ianuarie 2015 ca întreprindere unitară de
stat a „Republicii Crimeea”, cu numele
„Fabrica de vin spumos «Novy Svet»”
(Государственное унитарное предприятие
Республики Крым „Завод шампанских
вин «Новый Свет»”). Fondator: Ministerul
Agriculturii din „Republica Crimeea”
(Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым).
Reînregistrată ca urmare a unei reorganizări
la 29 august 2017, ca societate pe acţiuni
sub denumirea „Fabrica de vin spumos
«Novy Svet»” (Aкционерное общество
„Завод
шампанских
вин
«Новый
Свет»”). Fondator: Ministerul Teritoriului
și Reglementărilor Funciare al „Republicii
Crimeea” (Министерство земельных и
имущественных отношений Республики
Крым).
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21.

Date de identificare

Societatea pe acţiuni
Almaz-Antey air and
space defence corporation

Str. Vereiskaya 41,
Moscova 121471,
Federaţia Rusă;

Акционерное общество
„Концерн воздушнокосмической обороны
«Алмаз – Антей»”

Site: www.
almaz-antey.ru

(alias concern
Almaz-Antey;
Almaz-Antey corp; alias
Almaz-Antey defense
corporation; alias
Almaz-Antey JSC;
Концерн Вко „Алмаз —
Антей”;)

E-mail:
antey@almaz-antey.ru
Numărul de înre
gistrare:
1027739001993

Motive

Data
includerii
pe listă

Almaz-Antey este o societate de stat rusă. 30.7.2014
Aceasta produce armament antiaerian,
inclusiv rachete sol-aer pe care le furnizează
armatei ruse. Autorităţile ruse au furnizat
armament greu separatiștilor din Ucraina
de Est, contribuind la destabilizarea
Ucrainei. Aceste arme sunt utilizate de sepa
ratiști, inclusiv pentru doborârea aero
navelor. În calitate de societate de stat,
Almaz-Antey contribuie, prin urmare, la
destabilizarea Ucrainei.

▼M41
22.

DOBROLET alias
DOBROLYOT
ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Codul operatorului
de transport aerian
QD
International
Highway, House 31,
building 1, 141411
Moscova
141411, г. Москва,
Международное ш.,
дом 31, строение 1

Dobrolet a fost o filială a unei companii 30.7.2014
aeriene de stat ruse. De la anexarea ilegală
a Crimeei, Dobrolet a operat zboruri
exclusiv între Moscova și Simferopol. În
consecinţă, a facilitat integrarea în
Federaţia Rusă a „Republicii Autonome
Crimeea”, anexată ilegal, și a subminat
suveranitatea și integritatea teritorială a
Ucrainei.

Site: https://
aviakompaniya.com/
dobrolet/
www.pobeda.aero

23.

Societatea publică pe
acţiuni „Banca Naţională
Comercială a Rusiei”
(Публичное акционерное
общество „Российский
национальный
коммерческий банк”)

295000, Simferopol,
str. Naberejnaia
numită după cea de
a 60-a aniversare a
URSS, 34
295000, Симфе
рополь,ул.
Набережная имени
60–летия СССР,
д. 34
Site: http://www.
rncb.ru
Număr de înre
gistrare:
1027700381290

După anexarea ilegală a Crimeei, Banca 30.7.2014
Naţională Comercială a Rusiei (RNCB) a
intrat în proprietatea exclusivă a așanumitei „Republici Crimeea”. În ianuarie
2016, a devenit o proprietate a Agenţiei
Federale pentru Administrarea Proprietăţilor
Statului, cunoscută, de asemenea, sub
denumirea Rosimushchestvo [Федеральное
агентство
по
управлению
госуда
рственным имуществом (Росимущество)].
A devenit actorul principal pe piaţă, înaintea
anexării nefiind prezentă în Crimeea. Prin
cumpărarea sau preluarea unor filiale ale
unor bănci care se retrăgeau din Crimeea,
RNCB a sprijinit material și financiar
acţiunile guvernului rus de integrare a
Crimeei în Federaţia Rusă, subminând
astfel integritatea teritorială a Ucrainei.
La 29 ianuarie 2020, Banca Centrală a
Rusiei a decis să reorganizeze Banca
Marină a Sevastopolului (Sevastopol
Marine Bank) cu participarea RNCB.
Banca a participat la două mari proiecte de
infrastructură în Crimeea – finanţează
construirea unui nou complex aeroportuar
în Simferopol și a instalaţiilor de
producere a energiei electrice (Balak
lavskaya TPP și Tavricheskaya TPP).

02014R0269 — RO — 15.03.2022 — 035.001 — 252
▼B
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii
pe listă

▼M42

24.

Mișcarea publică
„Republica Doneţk”

Informaţii oficiale:

Общественное движение
„Донецкая республика”

orgotdel@oddr.info

http://oddr.info/
Adresă: Doneţsk,
Universitetskaya 19
г. Донецк, ул.
Университетская,
дом 19

„Organizaţie” cu caracter public care a 29.11.2014
prezentat
candidaţi
în
așa-numitele
„alegeri”
din
așa-numita „Republică
Populară Doneţk”, la 2 noiembrie 2014 și
la 11 noiembrie 2018. Respectivele
„alegeri” încalcă legislaţia Ucrainei și sunt,
prin urmare, ilegale.
Prin urmare, prin participarea formală la
„alegerile” ilegale, a sprijinit în mod activ
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și continuă să destabi
lizeze Ucraina. Înfiinţată de Andrei
PURGHIN, a fost condusă de Alexander
ZAKHARCHENKO. În 2018 a prezentat
un candidat, Denis PUȘILIN, la funcţia de
„conducător” al așa-numitei „Republici
Populare Doneţk”.

▼M54

25.

Mișcarea publică „Peace
to Luhansk Region” (Pace
pentru Regiunea Lugansk)
(Mir Luganschine) Обще
ственное движение
„Мир Луганщине”

https://mir-lug.info/
Adresă: Karl Marx
Street 7, Luhansk
(Lugansk), Ucraina
улица Карла
Маркса, 7, г.
Луганск, Украина
info@mir-lug.info

„Organizaţie” cu caracter public care a 29.11.2014
prezentat
candidaţi
în
așa-numitele
„alegeri”
din
așa-numita „Republică
Populară Lugansk”, la 2 noiembrie 2014 și
la 11 noiembrie 2018. Respectivele
„alegeri” încalcă legislaţia Ucrainei și sunt,
prin
urmare,
ilegale. Începând
cu
17 februarie 2018, președintele organizaţiei
este Leonid PASECHNIK, acest lucru
însemnând așadar asocierea cu o persoană
desemnată de Consiliu.
Prin urmare, prin
„alegerile” ilegale,
acţiuni și politici
gritatea teritorială,
pendenţa Ucrainei
mult Ucraina.

26.

Mișcarea publică „Free
Donbass” („Libertate
pentru Donbass”) (alias
„Free Donbas”,
„Svobodny Donbass”)
Общественное движение
„Свободньιй Донбасс”

http://www.odsd.ru/
https://xn–d1aa2an.
xn–p1ai/
Adresă:
102, Khmelnitsky
Ave., Donetsk
(Doneţk) (biroul 512)
Донецк, пр.
Б.Хмельницкого,
102, офис 512
pressodsd@yandex.ru

participarea formală la
a sprijinit în mod activ
care subminează inte
suveranitatea și inde
și a destabilizat și mai

„Organizaţie” cu caracter public care a 29.11.2014
prezentat
candidaţi
în
așa-numitele
„alegeri”
din
așa-numita „Republică
Populară Doneţk”, la 2 noiembrie 2014 și
la 11 noiembrie 2018. Aceste alegeri
încalcă legislaţia Ucrainei și sunt, prin
urmare, ilegale.
Prin urmare, prin
„alegerile” ilegale,
acţiuni și politici
gritatea teritorială,
pendenţa Ucrainei
mult Ucraina.

participarea formală la
a sprijinit în mod activ
care subminează inte
suveranitatea și inde
și a destabilizat și mai
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▼M36

27.

Uniunea Poporului
(Narodny Soyuz)

Înregistrare anulată
în 2018.

Народный союз

„Organizaţie” cu caracter public care a 29.11.2014
prezentat
candidaţi
în
așa-numitele
„alegeri”
din
așa-numita „Republică
Populară Lugansk”, la 2 noiembrie 2014.
Aceste alegeri încalcă legislaţia Ucrainei și
sunt, prin urmare, ilegale.
Prin urmare, prin
„alegerile” ilegale,
acţiuni și politici
gritatea teritorială,
pendenţa Ucrainei
lizeze Ucraina.

participarea formală la
a sprijinit în mod activ
care subminează inte
suveranitatea și inde
și continuă să destabi

▼M42

28.

Uniunea Economică
Lugansk (Luganskiy
Ekonomicheskiy Soyuz)

Informaţii oficiale:

Луганский
экономический союз

Telegram: https://t.
me/s/od_les_lnr

https://vk.com/
public97306393

„Organizaţie cu caracter social” care a 29.11.2014
prezentat
candidaţi
în
așa-numitele
„alegeri” ilegale din așa-numita „Republică
Populară Lugansk”, la 2 noiembrie 2014 și
la 11 noiembrie 2018. A prezentat un
candidat, Oleg AKIMOV, la funcţia de
„șef” al așa-numitei „Republici Populare
Lugansk” în 2014 și la funcţia de membru
al așa-numitului „Consiliu Popular al Repu
blicii Populare Lugansk” în 2018. Respec
tivele „alegeri” încalcă legislaţia Ucrainei și
sunt, prin urmare, ilegale. Președinţia
„Luganskiy Economicheskiy Soyuz” este
ocupată în prezent de Zinaida NADION,
care este deputat în „Consiliul Popular” al
așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.
Prin urmare, prin
„alegerile” ilegale,
acţiuni și politici
gritatea teritorială,
pendenţa Ucrainei
lizeze Ucraina.

participarea formală la
a sprijinit în mod activ
care subminează inte
suveranitatea și inde
și continuă să destabi

▼M36

29.

Garda Naţională Cazacă
Казачья Национальная
Гвардия

http://казакнацгвард.
рф/)
https://vk.com/
kazak_nac_guard)

Grupare armată separatistă care a sprijinit în 16.2.2015
mod activ acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.
Condusă de Nikolay KOZIŢÎN și, prin
urmare, asociată cu persoana înscrisă pe
listă Nikolay KOZIŢÎN.
Presupusă a face parte din așa-numitul „Al
doilea corp de armată” al „Republicii
Populare Lugansk”.

02014R0269 — RO — 15.03.2022 — 035.001 — 254
▼B
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii
pe listă

▼M39
30.

Batalionul Sparta
Батальон „Спарта”

https://vk.com/
sparta_orb
+380713041088

Grupare armată separatistă care a sprijinit în 16.2.2015
mod activ acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.
Face parte din așa-numitul „Întâiul corp de
armată” al „Republicii Populare Doneţk”.
Este cunoscută și ca „unitatea militară
08806” sau batalionul „Gvardeysky”. În
noiembrie 2017, numele unităţii a fost
schimbat în onoarea comandantului militar
separatist asasinat Arsen Pavlov (alias
Motorola).

31.

Batalionul Somali
Батальон „Сомали”

https://vk.com/
club163716218/

Grupare armată separatistă care a sprijinit în 16.2.2015
mod activ acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.
Face parte din așa-numitul „Întâiul corp de
armată” al „Republicii Populare Doneţk”.

▼M38
32.

Zarya battalion (Batalionul
Zarea)

https://vk.com/
public73385255

Батальон „Заря”

Grupare armată separatistă care a sprijinit în 16.2.2015
mod activ acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.
Presupusă a face parte din așa-numitul „Al
doilea corp de armată” al „Republicii
Populare Lugansk”.

▼M54
33.

Brigada Prizrak

Adresă: District 50
Year of the USSR,
18; c. of Kirovsk
https://vk.com/
battalionprizrak
mail@prizrak.info
+ 38 (072) 199-8639

Grupare armată separatistă care a sprijinit în 16.2.2015
mod activ acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care a destabilizat și
mai mult Ucraina.
Face parte din așa-numitul „Al doilea corp
de armată” al „Republicii Populare
Lugansk”.
Este cunoscută și sub denumirea „Al 14-lea
batalion motorizat de pușcași”.
Face parte din așa-numitului „Consiliu
Popular” al „Republicii Populare Lugansk”.

▼M39
34.

Batalionul Oplot
Батальон „Оплот”

Mijloace de comu
nicare sociale:
http://vk.com/oplot_
info
https://vk.com/
5ombroplot

Grupare armată separatistă care a sprijinit în 16.2.2015
mod activ acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.
Este cunoscută și ca „brigada a 5-a de
artilerie motorizată separată”, denumită, din
octombrie 2018, după Alexander Zakhar
chenko. Presupusă a face parte din așanumitul „Întâiul corp de armată” al „Repu
blicii Populare Doneţk”.
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35.

Kalmius battalion (Bata
lionul Kalmius)

Date de identificare

https://vk.com/
reportage24

Батальон „Кальмиус”

Motive

Data
includerii
pe listă

Grupare armată separatistă care a sprijinit în 16.2.2015
mod activ acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.
Este cunoscută și ca „brigada separată a
gărzii de artilerie” (unitatea 08802) și face
parte din așa-numitul „Întâiul corp de
armată” al „Republicii Populare Doneţk”.

▼M21
36.

Grupare armată separatistă care a sprijinit în 16.2.2015
mod activ acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care continuă să desta
bilizeze Ucraina.

Batalionul Morţii
Батальон „Смерть”

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

▼M39
37.

Mișcarea „Novorossia” a
lui Igor STRELKOV
Движение „Новороссия”
Игоря СТРЕЛКОВА

http://novorossia.pro/
https://vk.com/od_
novorossia
info@clubnb.ru

Mișcarea „Novorossia” („Noua Rusie”) a 16.2.2015
fost înfiinţată în noiembrie 2014 în Rusia
și este condusă de ofiţerul rus Igor
Strelkov/Girkin [identificat drept membru
al personalului Direcţiei principale de
informaţii a Statului-Major al forţelor
armate ale Federaţiei Ruse (GRU)].
Potrivit obiectivelor declarate ale mișcării,
aceasta urmărește să ofere „Novorossia” o
asistenţă completă și eficace, inclusiv prin
sprijinirea miliţiilor care luptă în estul
Ucrainei, sprijinind astfel politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.
Este asociată cu o persoană înscrisă pe listă
pentru subminarea integrităţii teritoriale a
Ucrainei.

▼M36
38.

OAO „VO Technopro
mexport” (OAO „VO
TPE”)
Alias: Open Joint Stock
Company „Foreign
Economic Association”
„Technopromexport”
Открытое акционерное
общество Внешн
еэкономическое объед
инение Технопро
мэкспорт

Adresă: 119019,
Moscow, Novyi
Arbat str., 15,
building 2
Data de înregistrare:
27.7.1992
Numărul de înscriere
în registrele statului:
1067746244026
Numărul de înre
gistrare fiscală:
7705713236
Procedură de
faliment în curs.

Parte contractantă în relaţia cu Siemens Gas
Turbine Technologies OOO, OAO „VO
TPE” a achiziţionat turbine de gaz
declarate a fi destinate unei centrale
electrice din Taman, regiunea Krasnodar,
Federaţia Rusă, și, în calitate de contractant,
a fost responsabilă cu transferul turbinelor
de gaz către OOO „VO TPE” care le-a
transferat, la rândul său, pentru a fi
instalate în Crimeea. Aceasta contribuie la
crearea unei surse independente de
alimentare cu energie pentru Crimeea și
Sevastopol, ca modalitate de sprijinire a
separării acestora de Ucraina și subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

4.8.2017

02014R0269 — RO — 15.03.2022 — 035.001 — 256
▼B
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii
pe listă
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39.

OOO „VO Technopro
mexport” (OOO „VO
TPE”)
alias: Limited Liability
Company „Foreign
Economic Association”
„Technopromexport”
Общество с
ограниченной ответств
енностью „Внешн
еэкономическое объед
инение Технопро
мэкспорт”

Adresă: 119019,
Moscova, strada
Novyi Arbat 15,
clădirea 2
+7 (495) 989-97-29
www.tpe-vo.ru
E-mail: inform@
tpe-vo.ru
Data înregistrării:
8.5.2014
Numărul de înscriere
în registrele statului:
1147746527279

Proprietar al turbinelor de gaz furnizate
iniţial de Siemens Gas Turbine Techno
logies OOO către OAO „VO TPE”. OOO
„VO TPE” a transferat turbinele de gaz,
pentru a fi instalate în Crimeea. Aceasta
contribuie la crearea unei surse inde
pendente de alimentare cu energie pentru
Crimeea și Sevastopol, ca modalitate de
sprijinire a separării acestora de Ucraina, și
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

4.8.2017

Responsabilă de realizarea proiectului de
construcţii pentru termocentralele Balaklava
și Tavriceskaia, unde au fost instalate
turbinele.

Numărul de înre
gistrare fiscală:
7704863782

40.

ZAO Interavtomatika (IA)
alias: ЗАО „Интеравто
матика”, CJSC „Interav
tomatika”

Adresă: 115280,
Moscova, Avtoza
vodskaya 14
http://ia.ru
Data înregistrării:
31.1.1994
Numărul de înscriere
în registrele statului:
1037739044111
Numărul de înre
gistrare fiscală:
7725056162

Societate specializată în sisteme de control
și de comunicaţii pentru centrale electrice,
care a încheiat contracte pentru proiecte
privind construirea centralelor electrice și
instalarea turbinelor de gaz în Sevastopol
și Simferopol. Aceasta contribuie la crearea
unei surse independente de alimentare cu
energie pentru Crimeea și Sevastopol, ca
modalitate de sprijinire a separării acestora
de Ucraina, și subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

4.8.2017

În curs de lichidare

41.

„Întreprinderea unitară de
stat a Republicii Crimeea
«Porturile maritime ale
Crimeei»”
(„Государственное
унитарное предприятие
Республики Крым
«Крымские морские
порты»”), inclusiv sucur
salele:
— Portul
Feodosia,

comercial

— Compania de
boturi Kerch,
— Portul
Kerch.

feri

comercial

Str. Kirova 28,
Kerch 298312
Crimeea
(298312, Крым, гор.
Керчь, ул. Кирова,
дом 28)
https://crimeaports.ru
info@crimeaport.ru
Numărul de înscriere
în registrele statului:
1149102012620
Numărul de înre
gistrare fiscală:
9111000450

„Parlamentul Crimeei” a adoptat Rezoluţia 16.9.2017
nr. 1757-6/14 din 17 martie 2014„privind
naţionalizarea unor societăţi aparţinând
ministerelor ucrainene al infrastructurii sau
al agriculturii” și Rezoluţia nr. 1865-6/14
din 26 martie 2014„privind întreprinderea
de stat «Porturile maritime ale Crimeei»”
(„О
Государственном
предприятии
«Крымские морские порты»”), declarând
preluarea activelor aparţinând mai multor
întreprinderi de stat care au fuzionat în
„Întreprinderea unitară de stat a Republicii
Crimeea «Porturile maritime ale Crimeei»”,
în numele „Republicii Crimeea”. Aceste
întreprinderi au fost efectiv confiscate de
„autorităţile” din Crimeea, iar întreprinderea
„Porturile maritime ale Crimeei” a beneficiat
de pe urma transferului ilegal de proprietate.
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▼M41
42.

AO „Institute Gipros
troymost –
Sankt-Petersburg”
АО Институт Гипрос
троймост – СанктПетербург

Adresă: Yablo
chkova 7, Sankt
Petersburg, 197198
Russia
Site: http://gpsm.ru
E-mail:
office@gpsm.ru
Tel. (812) 498-08-14
Numărul de înscriere
în registrele statului:
1037828021660
Numărul de înre
gistrare fiscală:
7826717210

AO
„Institute
Giprostroymost
– 31.7.2018
Sankt-Petersburg” a participat la construirea
podului Kerch în calitate de proiectant al
podului, care leagă Rusia de peninsula
Crimeea, anexată în mod ilegal. Prin
urmare, societatea sprijină consolidarea
peninsulei Crimeea, anexată în mod ilegal,
ca parte integrantă a Federaţiei Ruse, fapt
care, la rândul său, subminează și mai
mult integritatea teritorială, suveranitatea și
independenţa Ucrainei.

43.

PJSC Mostotrest
ПАО Мостотрест

Adresă: Barklaya 6,
clădirea 5, Moscova,
121087, Rusia
www.mostotrest.ru
info@mostro.ru
Tel. (495)6697999
Numărul de înscriere
în registrele statului:
1027739167246
Numărul de înre
gistrare fiscală:
7701045732

PJSC Mostotrest a participat în mod activ, 31.7.2018
prin intermediul contractelor sale cu statul
pentru întreţinerea podului, la construirea
podului Kerch, care leagă Rusia de
peninsula Crimeea, anexată în mod ilegal,
și pentru lucrări de reparaţii la partea
feroviară a podului. În plus, societatea este
deţinută de o persoană (Arkady Rotenberg)
care este deja inclusă pe listă pentru
acţiunile sale care subminează suveranitatea
Ucrainei (poziţia 92 din prezenta anexă).
Prin urmare, societatea sprijină consolidarea
peninsulei Crimeea, anexată în mod ilegal,
ca parte integrantă a Federaţiei Ruse, fapt
care, la rândul său, subminează și mai
mult integritatea teritorială, suveranitatea și
independenţa Ucrainei.

44.

JSC Zaliv Shipyard
Судостроительный завод
„Залив”

Adresă: Tankistov 4,
298310 Kerch,
Crimeea
Site: http://
zalivkerch.com
Numărul de înscriere
în registrele statului:
1149102028602
Tel. +7(36561)33055
Numărul de înre
gistrare fiscală:
9111001119

JSC Zaliv Shipyard a participat în mod activ 31.7.2018
la construirea unei noi căi ferate către podul
Kerch, care leagă Rusia de peninsula
Crimeea, anexată în mod ilegal. Prin
urmare, societatea sprijină consolidarea
peninsulei Crimeea, anexată în mod ilegal,
ca parte integrantă a Federaţiei Ruse, fapt
care, la rândul său, subminează și mai
mult integritatea teritorială, suveranitatea și
independenţa Ucrainei.

45.

Societatea pe acţiuni
STROYGAZMONTAZH
STROYGAZMONTAZH
Corporation (Grupul
SGM)
ООО Стройгазмонтаж
(груп СГМ)

Adresă: Prospect
Vernadskogo 53,
Moscova, 119415
Russia
Site: www.ooosgm.
com
info@ooosgm.ru
Numărul de înscriere
în registrele statului:
1077762942212
Numărul de înre
gistrare fiscală:
7729588440

Stroygazmontazh
Corporation
(Grupul 31.7.2018
SGM) a participat în mod activ la
construirea podului Kerch prin intermediul
contractului său public pentru construirea
podului în cauză, care leagă Rusia de
peninsula Crimeea, anexată în mod ilegal.
Prin urmare, societatea sprijină consolidarea
peninsulei Crimeea, anexată în mod ilegal,
ca parte integrantă a Federaţiei Ruse, fapt
care, la rândul său, subminează și mai
mult integritatea teritorială, suveranitatea și
independenţa Ucrainei.

02014R0269 — RO — 15.03.2022 — 035.001 — 258
▼M41
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii
pe listă

INN: 9729299794
PSRN:
1207700324941,
KPP 772901001.

▼M39
46.

Stroygazmontazh-Most
OOO (SGM-Most OOO)
OOO СтройгазмонтажМост
(ООО СГМ-Мост)

Adresă:
Str. Barklaya 6,
clădirea 7, Moscova,
121087, Rusia
Numărul de înre
gistrare:
1157746088170
Numărul de identi
ficare fiscală:
7730018980
E-mail: kerch-most@
yandex.ru

Stroygazmontazh Most OOO a fost o filială 31.7.2018
a contractantului coordonator Stroygaz
montazh care a gestionat proiectul de
construire a podului peste strâmtoarea
Kerch și a participat la construire. În plus,
societatea este deţinută de o persoană
(Arkady Rotenberg) care este deja inclusă
pe listă pentru acţiunile sale care
subminează suveranitatea Ucrainei (poziţia
92 din prezenta anexă). Prin urmare,
societatea sprijină consolidarea peninsulei
Crimeea, anexată în mod ilegal, ca parte
integrantă a Federaţiei Ruse, fapt care, la
rândul său, subminează și mai mult inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

▼M29
47.

CJSC VAD

Adresă:

AKTSIONERNOE
OBSHCHESTVO VAD

Str. Chernys
hevskogo 133,
Vologda, oblastul
Vologodskaya,
160019, Rusia

АО „ВАД”

122 Grazhdanskiy
Prospect, apart. 5,
Liter A, Sankt
Petersburg, 195267,
Rusia
Număr de înre
gistrare:
1037804006811
(Rusia)

CJSC VAD este principalul contractant 31.7.2018
pentru construirea autostrăzii Tavrida în
Crimeea, pasajul de transport peste strâm
toarea Kerch și a drumurilor de acces către
acesta. Se preconizează că autostrada
Tavrida va asigura accesul spre Crimeea
prin intermediul unei reţele de drumuri nou
construite care reprezintă principala legătură
cu podul Kerch. Prin urmare, CJSC VAD
sprijină consolidarea peninsulei Crimeea,
anexată în mod ilegal, ca parte integrantă a
Federaţiei Ruse, ceea ce subminează și mai
mult integritatea teritorială, suveranitatea și
independenţa Ucrainei.

Număr de identi
ficare fiscală:
7802059185
Site: www.zaovad.
com
E-mail:
office@zaovad.com

▼M40
48.

Societatea pe acţiuni
„Lenpromtransproyekt”
(АО „Ленпромтранс
проект”)

Adresă:
Kondrat’yevskiy
Prospekt, 15,
building 5/1, 223
Sankt Petersburg
195197, Federaţia
Rusă
Număr de înre
gistrare (nr. OGRN):
1027809210054

Societatea pe acţiuni Lenpromtransproyekt a 1.10.2020
participat la proiectul privind conectarea
infrastructurilor feroviare ale Crimeei,
anexată în mod ilegal, și Rusiei, realizând
proiectarea joncţiunilor de cale ferată cu
podul peste strâmtoarea Kerci și asigurând
supravegherea din punct de vedere arhi
tectural a construcţiei podului care leagă
Rusia și peninsula Crimeea, anexată în
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Date de identificare

Număr de identi
ficare fiscală
(nr. INN)
7825064262
Site web: https://lptp.
ru/
Adresă de e-mail:
ptp@sp.ru

49.

Societatea pe acţiuni „The
Berkakit-Tommot-Yakutsk
Railway Line’s
Construction Directorate”
(АО „Дирекция по
строительству железной
дороги БеркакитТоммот-Якутск”)

Adresă: Maya
kovskogo St. 14, city
of Aldan 678900,
Aldansky District,
Federaţia Rusă
Număr de înre
gistrare (nr. OGRN):
1121402000213
Număr de identi
ficare fiscală
(nr. INN)
1402015986
Site web: https://
dsgd.ru/
Adresă de e-mail:
info@dsgd.ru;
gmn@dsgd.ru

50.

Federal State Unitary
Enterprise „Crimea
Railway” (Федеральное
государственное
унитарное предприятие
„Крмская железная
дорога”)

Adresă: 34 Pavlenko
St., Simferopol
95006, Ucraina
Număr de înre
gistrare (nr. OGRN):
1159102022738
Număr de identi
ficare fiscală
(nr. INN)
9102157783
Site web: https://
crimearw.ru
Adresă de e-mail:
ngkkjd@mail.ru

Motive

Data
includerii
pe listă

mod ilegal. Prin urmare, societatea
respectivă sprijină consolidarea peninsulei
Crimeea, anexată în mod ilegal, ca parte
integrantă a Federaţiei Ruse, fapt care, la
rândul său, subminează și mai mult inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

Societatea pe acţiuni The Berkakit-Tommot- 1.10.2020
Yakutsk Railway Line’s Construction Direc
torate a participat la proiectul privind
conectarea infrastructurilor feroviare ale
Crimeei, anexată în mod ilegal, și Rusiei,
furnizând servicii de inginerie în cursul
construcţiei joncţiunilor de cale ferată cu
podul peste strâmtoarea Kerci care leagă
Rusia și peninsula Crimeea, anexată în
mod ilegal. Prin urmare, societatea
respectivă sprijină consolidarea peninsulei
Crimeea, anexată în mod ilegal, ca parte
integrantă a Federaţiei Ruse, fapt care, la
rândul său, subminează și mai mult inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

Federal State Unitary Enterprise Crimea 1.10.2020
Railway a participat la proiectul privind
conectarea infrastructurilor feroviare ale
Crimeei, anexată în mod ilegal, și Rusiei,
în calitate de proprietar și operator al
liniilor de cale ferată de pe podul peste
strâmtoarea Kerci care leagă Rusia și
peninsula Crimeea, anexată în mod ilegal.
Prin urmare, întreprinderea respectivă
sprijină consolidarea peninsulei Crimeea,
anexată în mod ilegal, ca parte integrantă a
Federaţiei Ruse, fapt care, la rândul său,
subminează și mai mult integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.
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51.

First Crimean Insurance
Company
(Крмская первая
страховая компания)

Date de identificare

Adresă: Butakova
Ln, 4, Sevastopol,
Ucraina
Număr de înre
gistrare (nr. OGRN):
1149102007933
Număr de identi
ficare fiscală
(nr. INN)
9102006047
Site web: https://
kpsk-ins.ru/about

Motive

Data
includerii
pe listă

First Crimean Insurance Company a 1.10.2020
participat la proiectul privind conectarea
infrastructurilor feroviare ale Crimeei,
anexată în mod ilegal, și Rusiei, acţionând
în calitate de asigurător pentru construirea
podului peste strâmtoarea Kerci. Prin
urmare, întreprinderea respectivă sprijină
consolidarea peninsulei Crimeea, anexată în
mod ilegal, ca parte integrantă a Federaţiei
Ruse, fapt care, la rândul său, subminează și
mai mult integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

Adresă de e-mail:
info@kspk-ins.ru

▼M47
52.

Internet Research Agency
(Agenţia pentru cercetarea
internetului)
(Агентство интернетисследований)

Data creării: 2013
Adresă: Sankt
Petersburg, Rusia
Persoane fizice
asociate: Yevgeny
Prigozhin

Agenţia pentru cercetarea internetului este o 23.2.2022
societate rusă implicată în operaţiuni de
influenţare online în beneficiul Rusiei.
Obiectivul său final este de a manipula
opinia publică.
Societatea desfășoară campanii de dezin
formare care vizează agenda Ucrainei prin
influenţarea alegerilor sau a percepţiilor
privind anexarea Crimeei sau conflictul din
Donbas. În această calitate, Agenţia pentru
cercetarea internetului este responsabilă
pentru sprijinirea activă a unor acţiuni care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.
Societatea este finanţată de Yevgeny
Prigozhin și, prin urmare, este asociată cu
o persoană inclusă pe listă.

53.

Bank Rossiya
(Банк „Россия”)

Înfiinţată la
27.6.1990
Adresă: Pl Rastrelli 2
Liter A Saint
Petersburg, 191124
Russian Federation
Site web: Abr.ru
Persoane fizice
asociate: Dmitri
LEBEDEV
(președinte); Yuriy
KOVALCHUK (cel
mai mare acţionar)

Bank Rossiya este banca personală a 23.2.2022
înalţilor funcţionari ai Federaţiei Ruse. În
această calitate, Bank Rossiya sprijină
factorii de decizie ruși răspunzători pentru
anexarea Crimeei sau pentru destabilizarea
estului Ucrainei și obţine beneficii de pe
urma acestora.
Bank Rossiya are participaţii importante în
Grupul naţional al mass-media care, la
rândul său, controlează televiziunile care
sprijină în mod activ politicile guvernului
rus de destabilizare a Ucrainei. De la
anexarea ilegală a Crimeei, Bank Rossiya
a deschis filiale pe întreg teritoriul Crimeei
și al Sevastopolului. Bank Rossiya a
acordat, de asemenea, un împrumut
entităţii Federal State Unitary Enterprise
„Crimean Railway” și sprijină construcţia
căii ferate peste podul din Crimeea. Prin
urmare, Bank Rossiya sprijină financiar
acţiuni care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială a Ucrainei.
Asociată
cu
Yuriy
Valentinovich
Kovalchuk, cel mai mare acţionar al Bank
Rossiya.
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54.

Date de identificare

PROMSVYAZBANK

Înfiinţată în 1995

(ПАО Промсвязьбанк")

Adresă: Moscova
Site web: psbank.ru
Persoane fizice
asociate: Petr
Fradkov, director
general

Motive

Data
includerii
pe listă

PROMSVYAZBANK este o bancă deţinută 23.2.2022
de statul rus care oferă sprijin financiar
sectorului de apărare rus și armatei ruse, în
timp ce aceasta este responsabilă de desfă
șurarea masivă a trupelor ruse de-a lungul
frontierei cu Ucraina și de prezenţa trupelor
ruse în peninsula Crimeea.
PROMSVYAZBANK se află sub comanda
directă a președintelui Federaţiei Ruse,
Vladimir Putin, și, prin urmare, oferă
sprijin financiar și material factorilor de
decizie ruși responsabili pentru destabi
lizarea estului Ucrainei și anexarea ilegală
a Crimeei.
PROMSVYAZBANK desfășoară activităţi
în peninsula Crimeea.

55.

VEB.RF
(alias Vnesheconombank;
VEB)
(ВЭБ.РФ)

Înfiinţată în 1922 ca
bancă și în 2007 ca
institut de dezvoltare
Adresă: 9 prospekt
Akademika
Sakharova, Moscow,
Russia;
Site web: veb.ru
Persoane fizice
asociate: Igor
Shuvalov, președinte

VEB.RF este o importantă instituţie de 23.2.2022
dezvoltare financiară al cărei președinte
este numit direct de președintele Federaţiei
Ruse, Vladimir Putin, și primește
instrucţiuni direct de la acesta. VEB.RF
generează o sursă importantă de venituri
pentru guvernul rus și gestionează
fondurile de pensii de stat ale acestuia.
VEB.RF joacă un rol activ în diversificarea
sectorului apărării din Federaţia Rusă și are
proiecte cu întreprinderi din industria
apărării, printre care Rostec, care oferă
sprijin pentru acţiunile care subminează și
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.
VEB a acordat împrumuturi întreprinderilor
mici și mijlocii din Crimeea și consideră că
aceasta este o „regiune prioritară” și are
parteneriate
cu
ministerul
afacerilor
Crimeei, responsabil de integrarea în
Federaţia Rusă a „Republicii Autonome
Crimeea” anexate.
În această calitate, VEB.RF acordă, în mod
activ, sprijin material sau financiar factorilor
de decizie ruși responsabili de anexarea
Crimeei sau de destabilizarea estului
Ucrainei sau obţine beneficii de pe urma
acţiunilor acestora.

▼M51
56.

Gas Industry Insurance
Company SOGAZ
(Compania de asigurări a
industriei gazului
SOGAZ)
(Акционерное общество
„Страховое общество
газовой промышл
енности” АО „СОГАЗ”)

Adresă: Bd. Saharov
10, Moscova,
107078, Federaţia
Rusă
Telefon:
+7 8(495) 234-44-24
+7 8 800 333 0 888
Website: https://
sogaz.ru
E-mail:
sogaz@sogaz.ru;
cf@sogaz.ru

Societatea pe acţiuni „Gas Industry 28.2.2022
Insurance Company SOGAZ” a asigurat
construirea infrastructurii feroviare care
unește podul peste strâmtoarea Kerci și
portul
Taman,
reasigurând
totodată
construirea podului peste strâmtoarea
Kerci. Prin urmare, societatea a sprijinit
consolidarea integrării peninsulei Crimeea,
anexată în mod ilegal, în Federaţia Rusă,
fapt care, la rândul său, a subminat și mai
mult integritatea teritorială, suveranitatea și
independenţa Ucrainei.
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▼M55

57.

ROSNEFT AERO (RN
AERO) (Russian:
Роснефть-Аэро / РНАэро)

Address: 15, Malaya
Kaluzhskaya Str.,
Moscow, 119071,
Russian Federation
Telephone: +7 (499)
517-76-56; +7 (499)
517-76-55 (fax)
Website: https://
www.rosneft-aero.ru/
en/
Email: info@rnaero.rosneft.ru

58.

JSC ROSOBORO
NEXPORT (Russian: AO
Рособоронэкспорт)

Address: 27
Stromynka Str.,
Moscow, 107076,
Russian Federation
Telephone: +7 (495)
739 60 17 / +7 (495)
534 61 40
Website: http://roe.
ru/eng/
Email: roe@roe.ru

Rosneft Aero delivers jet fuel to the 15.3.2022
Simferopol Airport, which provides air
flight connection between the territory of
the illegally annexed Crimea and Sevastopol
and Russia. It thus contributes to the conso
lidation of the Crimean Peninsula into the
Russian Federation.
Therefore, Rosneft Aero supports, materially
or financially, actions which undermine or
threaten the territorial integrity, sovereignty
and independence of Ukraine.

Rosoboronexport is Russia’s only official 15.3.2022
state intermediary for the export and
import of military and dual-use products,
technologies and services. Rosoboronexport
is a subsidiary company of Rostec, a state
owned corporation that oversees the
research and development of military
technologies, and owns several production
facilities which play an instrumental role
in the deployment of those technologies
into operation on the battlefield. Arms
sales provide an important source of hard
currency to the Russian government. They
are also used to advance Russia’s economic
and strategic objectives. From 2000 to 2020
Rosoboronexport sold USD 180 billion
worth of arms to foreign customers.
Therefore, Rosoboronexport is involved in
economic sectors providing a substantial
source of revenue to the Government of
the Russian Federation, which is responsible
for the annexation of Crimea and the desta
bilisation of Ukraine.

59.

JSC NPO High Precision
Systems (Russian: АО
НПО Высокоточные
комплексы)

Address: 7
Kievskaya Str.,
Moscow, 121059,
Russian Federation
Telephone:+7 (495)
981-92-77 fax: +7
(495) 981-92-78
Email:
npovk@npovk.ru
Website: https://
www.npovk.ru

High Precision Systems is a Russian 15.3.2022
developer and manufacturer of weapons. It
is a leader in the engineering and production
of tactical ballistic missile systems in
Russia. High Precision Systems is a Rostec
subsidiary.
The Russian Armed Forces used weapons
produced by the High Precision Systems
during the illegal Russian invasion of
Ukraine in 2022. Therefore, High Precision
Systems is responsible for supporting, mate
rially or financially, actions which
undermine or threaten the territorial
integrity, sovereignty and independence of
Ukraine.

02014R0269 — RO — 15.03.2022 — 035.001 — 263
▼M55
Nume

60.

JSC Kurganmashzavod
(Russian: ПАО Курган
машзавод)

Date de identificare

Address: 17 1J
Mashinostroitely
Ave., 640021,
Kurgan, Russian
Federation
Telephone: +7
(3522) 23-20-83, +7
(3522) 47-19-99;
Fax: +7 (3522) 2320-71, +7 (3522) 2320-82

Motive

Data
includerii
pe listă

Kurganmashzavod is a major Russian 15.3.2022
military-industrial-complex company. The
BMP-3 infantry fighting vehicles delivered
by the Kurganmashzavod to the Russian
Armed Forces were used by Russia during
the illegal invasion of Ukraine in 2022.
Therefore, Kurganmashzavod is responsible
for supporting, materially or financially,
actions which undermine or threaten the
territorial integrity, sovereignty and inde
pendence of Ukraine.

Email: kmz@kmz.ru
Website: https://
www.kurganmash.ru

61.

JSC Russian Helicopters
(Russian: AO Вертолеты
России)

Address: 1 Bolshaya
Pionerskaya Str.,
115054, Moscow,
Russian Federation
Telephone: +7 (495)
981-63-67
Website:http://www.
russianhelicopters.
aero
Email: info@rhc.aero

62.

PJSC United Aircraft
Corporation (Russian:
ПАО Объединённая
авиастроительная
корпорация)

Address: 1 Bolshaya.
Pionerskaya Str.,
115054, Moscow,
Russian Federation
Telephone: +7 (495)
926-1420
Website: https://
www.uacrussia.ru/
Email:
office@uacrussia.ru

63.

JSC United Shipbuilding
Corporation (Russian: АО
Объединённая Судос
троительная
Корпорация)

Russian Helicopters is a major Russian heli 15.3.2022
copter manufacturing company. The Ka-52
‘Alligator’ military helicopters produced by
Russian Helicopters were used by Russia
during the illegal invasion of Ukraine
in 2022.
Therefore,
Russian
Helicopters
is
responsible for supporting, materially or
financially, actions which undermine or
threaten the territorial integrity, sovereignty
and independence of Ukraine.

United Aircraft Corporation is a Russian 15.3.2022
manufacturer of civil and military aircraft.
Together with its affiliate companies it
controls 100 % of Russia’s military
aircraft production.
The fighter aircraft produced by United
Aircraft Corporation were used by Russia
during the illegal invasion of Ukraine
in 2022.
Therefore, United Aircraft Corporation is
responsible for supporting, materially or
financially, actions which undermine or
threaten the territorial integrity, sovereignty
and independence of Ukraine.

Address: 11
Bolshaya Tatarskaya
Str., Moscow
115184, Russian
Federation

The United Shipbuilding Corporation is a 15.3.2022
Russian state-owned shipbuilding conglo
merate, which is the main provider of
military warships to the Russian Navy. It
owns multiple shipyards and design bureaus.

Telephone: +7
495 617 33 00

The ‘Pyotr Morgunov’ project 11711 large
landing ship, built by the United Ship
building Corporation, took part in the
illegal Russian invasion of Ukraine
in 2022. The ‘Vasily Bykov’ project
22160 patrol ship of the Black Sea Fleet,
designed by United Shipbuilding Corpo
ration, also participated in the Russian
aggression against Ukraine.

Website: https://
www.aoosk.ru
Email:
info@aoosk.ru
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Furthermore, ‘Almaz’ design bureau, owned
by the United Shipbuilding Corporation,
developed the project 22800 corvettes,
some of which were built at the shipyards
located on the territory of the illegally
annexed Crimea and Sevastopol, which
contributed to the militarization of the
Crimean Peninsula.
Therefore, JSC United Shipbuilding Corpo
ration is responsible for supporting, mate
rially or financially, actions, which
undermine or threaten the territorial
integrity, sovereignty and independence of
Ukraine.
64.

JSC Research and
Production Corporation
URALVAGONZAVOD
(Russian: АО ‘Научнопроизводственная
корпорация УралВаг
онЗавод’

Address:
28 Vostochnoe
shosse., 622007,
Nizhny Tagil, Sver
dlovsk region,
Russian Federation
Telephone: +7 3435
34 5000; +7 3435 33
47 12
Email: web@uvz.ru
Website: http://
uralvagonzavod.ru

65.

JSC Zelenodolsk Shipyard
[A.M. Gorky Zelenodolsk
Plant] (Russian: АО
‘Зеленодольский завод
имени А. М. Горького’

Address: 5,
Zavodskaya Str.,
422546 Zelenodolsk,
Republic of
Tatarstan, Russian
Federation
Telephone:+7
(84371) 5-76-10,
Fax: +7 (84371)
5-78-00
Website: https://
www.zdship.ru
Email:
nfo@zdship.ru

Uralvagonzavod is a large Russian machine 15.3.2022
building corporation. It is the only military
tank manufacturer in Russia.
The T-72B3 tanks delivered by Uralva
gonzavod to the Russian Armed Forces
were used by Russia during the illegal
invasion of Ukraine in 2022. Therefore,
Uralvagonzavod
is
responsible
for
supporting, materially or financially,
actions which undermine or threaten the
territorial integrity, sovereignty and inde
pendence of Ukraine.
Zelenodolsk Shipyard is one of the largest 15.3.2022
shipbuilding enterprises in Russia. It built
the ‘Vasily Bykov’ Black Sea Fleet patrol
ship, which took part in the illegal Russian
invasion of Ukraine in 2022. On
24 February 2022 ‘Vasily Bykov’ attacked
Ukrainian soldiers defending Snake Island.
Therefore,
responsible
financially,
threatened
reignty and

Zelenodolsk
Shipyard
is
for supporting, materially or
actions which undermine or
the territorial integrity, sove
independence of Ukraine.
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Site-urile internet care conţin informaţii privind autorităţile competente,
precum și adresa pentru notificarea Comisiei Europene

▼M35
BELGIA
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/
sancties
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/
sanctions
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/101
REPUBLICA CEHĂ
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANEMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=
404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPANIA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/
GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANŢA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAŢIA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIA
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe
CIPRU
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument
LETONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
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LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/
mesures-restrictives.html
UNGARIA
http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/
EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_
final.pdf
MALTA
https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/
Sanctions-Monitoring-Board.aspx
ŢĂRILE DE JOS
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
PORTUGALIA
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/
sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMÂNIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUEDIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGATUL UNIT
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Adresa pentru notificările către Comisia Europeană:
European Commission
Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
EEAS 07/99
B-1049 Bruxelles, Belgia
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

