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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.
▼M59
Articolul 2a
(1)
Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică în ceea ce privește punerea
la dispoziţie a fondurilor sau resurselor economice de către organizaţiile
și agenţiile care sunt evaluate pe piloni de către Uniune și cu care
Uniunea a semnat un acord-cadru de parteneriat financiar pe baza
căruia organizaţiile și agenţiile acţionează în calitate de parteneri
umanitari ai Uniunii, cu condiţia ca furnizarea fondurilor sau resurselor
economice respective să fie necesară în scopuri exclusiv umanitare în
Ucraina.
(2)
În cazurile care nu intră sub incidenţa alineatului (1) de la
prezentul articol și prin derogare de la articolul 2, autorităţile
competente pot acorda autorizaţii speciale sau generale, în condiţiile
generale sau speciale pe care le consideră adecvate, în ceea de
privește deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice îngheţate
ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, cu
condiţia ca acestor fondurilor sau resurselor economice respective să fie
necesară în scopuri exclusiv umanitare în Ucraina.
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▼M59
(3)
În absenţa unei decizii negative, a unei cereri de informaţii sau a
unei notificări privind un timp suplimentar din partea autorităţii
competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii unei
cereri de autorizare în temeiul alineatului (2), se consideră că autorizaţia
a fost acordată.

(4)
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și
Comisia cu privire la orice autorizaţie acordată în temeiul alineatelor
(2) și (3), în termen de 2 săptămâni de la autorizare.

▼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;

(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;

(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; sau
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▼M69
(h) persoanele fizice sau juridice, entităţile sau organismele care faci
litează încălcări ale interdicţiei de a eluda dispoziţiile prezentului
regulament, ale Regulamentelor (UE) nr. 692/2014 (1), (UE)
nr. 833/2014 (2) și (UE) 2022/263 (3) ale Consiliului, precum și
ale
Deciziilor
2014/145/PESC (4),
2014/386/PESC (5),
2014/512/PESC (6) și (PESC) 2022/266 (7) ale Consiliului.
▼M49
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;
(1) Regulamentul (UE) nr. 692/2014 al Consiliului din 23 iunie 2014 referitor la
restricţii privind importul în Uniune de mărfuri originare din Crimeea sau
Sevastopol, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii și Sevastopolului
(JO L 183 24.6.2014, p. 9).
(2) Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind
măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a
situaţiei în Ucraina (JO L 229 31.7.2014, p. 1).
3
( ) Regulamentul (UE) 2022/263 al Consiliului din 23 februarie 2022 privind
măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern
din oblastele Doneţk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a
trimite trupe ruse în aceste zone (JO L 42I, 23.2.2022, p. 77).
(4) Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri
restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 16).
(5) Decizia 2014/386/PESC a Consiliului din 23 iunie 2014 referitoare la
restricţii privind mărfurile originare din Crimeea sau Sevastopol, ca răspuns
la anexarea ilegală a Crimeii și Sevastopolului (JO L 183, 24.6.2014, p. 70).
(6) Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri
restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în
Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).
(7) Decizia (PESC) 2022/266 a Consiliului din 23 februarie 2022 privind măsuri
restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din
oblastele Doneţk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a
trimite trupe ruse în aceste zone (JO L 42I, 23.2.2022, p. 109).
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▼B
(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;
(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 ; sau
▼M56
(e) urmează să fie plătite într-un sau dintr-un cont aflat în proprietatea
sau deţinut de o misiune diplomatică ori consulară sau de o orga
nizaţie internaţională care beneficiază de imunitate în conformitate
cu dreptul internaţional, în măsura în care astfel de plăţi sunt
destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice,
consulare sau ale organizaţiei internaţionale.
▼B
(2)
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și
Comisia în legătură cu orice autorizaţie acordată în temeiul alineatului (1).

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).
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▼B
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).
▼M69
Articolul 6a
(1)
Prin derogare de la articolul 2 alineatul (2), autorităţile
competente ale unui stat membru pot autoriza plăţi către porturile
maritime ale Crimeei pentru serviciile furnizate în 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.
(2)
Statul membru în cauză notifică celorlalte state membre și
Comisiei, în termen de două săptămâni de la acordarea autorizaţiei,
orice autorizaţie acordată în temeiul alineatului (1).
▼M56
Articolul 6b
(1)
Prin derogare de la articolul 2, autorităţile competente ale unui
stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse
economice îngheţate care aparţin entităţilor ce figurează la poziţiile 53,
54 și 55 din secţiunea „B. Entităţi” din anexa I sau punerea la dispoziţia
acestor entităţi a anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţiile
pe care autorităţile competente le consideră adecvate și după ce au
stabilit că astfel de fonduri sau resurse economice sunt necesare
pentru finalizarea, până la 24 august 2022, a operaţiunilor, a contractelor
sau a altor acorduri, inclusiv a relaţiilor bancare aferente, încheiate cu
aceste entităţi înainte de 23 februarie 2022.
(2)
Prin derogare de la articolul 2, autorităţile competente ale unui
stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse
economice îngheţate care aparţin entităţilor ce figurează la poziţiile 79,
80, 81 și 82 din anexa I sau punerea la dispoziţia acestor entităţi a
anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţiile pe care autorităţile
competente le consideră adecvate și după ce au stabilit că astfel de
fonduri sau resurse economice sunt necesare pentru finalizarea, până
la 9 octombrie 2022, a operaţiunilor, a contractelor sau a altor
acorduri, inclusiv a relaţiilor bancare aferente, încheiate cu aceste
entităţi înainte de 8 aprilie 2022.
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▼M64
(2a)
Prin derogare de la articolul 2, autorităţile competente ale
statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse
economice îngheţate care aparţin entităţii care figurează la rubrica cu
numărul 108 din anexa I, sau punerea la dispoziţia entităţii respective a
anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţiile pe care autorităţile
competente le consideră adecvate și după ce au stabilit că astfel de
fonduri sau resurse economice sunt necesare pentru încetarea, până la
22 august 2023, a operaţiunilor, a contractelor sau a altor acorduri,
inclusiv a relaţiilor bancare corespondente, încheiate cu respectiva
entitate înainte de 21 iulie 2022.

(2b)
Prin derogare de la articolul 2, autorităţile competente ale unui
stat membru pot autoriza, în condiţiile pe care le consideră adecvate,
deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice îngheţate sau
punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice
entităţii care figurează la rubrica cu numărul 108 din anexa I, după
ce au stabilit că fondurile sau resursele economice sunt necesare
pentru finalizarea, până la 31 octombrie 2022, a unei vânzări în curs
și a transferului drepturilor de proprietate deţinute direct sau indirect de
entitatea respectivă către o persoană juridică, o entitate sau un organism
stabilit în Uniune.

▼M56
(3)
Prin derogare de la articolul 2, autorităţile competente ale unui
stat membru pot autoriza, în condiţiile pe care le consideră adecvate,
deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice îngheţate sau
punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice unei
persoane fizice sau juridice, unei entităţi sau unui organism care
figurează pe lista din anexa I, după ce au stabilit că:

▼M64
(a) fondurile sau resursele economice sunt necesare pentru vânzarea și
transferul, până la 31 decembrie 2022 sau în termen de șase luni de
la data includerii în lista din anexa I, luându-se în considerare data
cea mai recentă, al drepturilor de proprietate asupra unei persoane
juridice, unei entităţi sau unui organism stabilit în Uniune, în cazul
în care respectivele drepturi de proprietate sunt deţinute direct sau
indirect de o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism
care figurează pe lista din anexa I; și,

▼M56
(b) încasările obţinute în urma unei astfel de vânzări și al unui astfel de
transfer rămân îngheţate.

▼M69
(4)
Prin derogare de la articolul 2, autorităţile competente ale unui
stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse
economice îngheţate care aparţin entităţii care figurează la poziţia 91
din anexa I sau punerea la dispoziţia entităţii respective a anumitor
fonduri sau resurse economice, în condiţiile pe care autorităţile
competente le consideră adecvate și după ce au stabilit că astfel de
fonduri sau resurse economice sunt necesare pentru finalizarea tranzac
ţiilor, inclusiv a vânzărilor, care sunt strict necesare pentru lichidarea,
până la 31 decembrie 2022, a unei întreprinderi comune sau a unei
construcţii juridice similare constituite înainte de 16 martie 2022, care
implică o persoană juridică, o entitate sau un organism care figurează în
anexa XIX la Regulamentul (UE) nr. 833/2014.
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(5)
Prin derogare de la articolul 2, autorităţile competente ale unui
stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse
economice îngheţate care aparţin entităţii care figurează la poziţia 101
din anexa I sau punerea la dispoziţia entităţii respective a anumitor
fonduri sau resurse economice, în condiţiile pe care autorităţile
competente le consideră adecvate și după ce au stabilit că astfel de
fonduri sau resurse economice sunt necesare pentru finalizarea, până
la 7 ianuarie 2023, a operaţiunilor, a contractelor sau a altor acorduri
care au fost încheiate cu acea entitate sau care implică, sub orice formă,
respectiva entitate înainte de 3 iunie 2022.
(6)
Statul membru în cauză notifică celorlalte state membre și
Comisiei, în termen de două săptămâni de la acordarea autorizaţiei,
orice autorizaţie acordată în temeiul prezentului articol.
▼M62
Articolul 6c
Articolul 2 nu se aplică fondurilor sau resurselor economice care sunt
strict necesare pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice de
către operatorii de telecomunicaţii din Uniune, pentru furnizarea de
facilităţi și servicii asociate necesare pentru exploatarea, întreţinerea și
securitatea unor astfel de servicii de comunicaţii electronice în Rusia, în
Ucraina, în Uniune, între Rusia și Uniune, și între Ucraina și Uniune,
precum și pentru servicii de centru de date în Uniune.
▼M64
Articolul 6d
(1)
Prin derogare de la articolul 2, autorităţile competente ale unui
stat membru pot autoriza, în condiţiile pe care le consideră adecvate,
deblocarea anumitor resurse economice îngheţate, după ce au stabilit că:
(a) deblocarea unor astfel de resurse economice este necesară pentru
prevenirea sau atenuarea urgentă a unui eveniment care ar putea
avea un impact grav și semnificativ asupra sănătăţii și siguranţei
umane sau asupra mediului; și
(b) încasările obţinute în urma deblocării unor astfel de resurse
economice sunt îngheţate.
(2)
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și
Comisia cu privire la orice autorizaţie acordată în temeiul alineatului (1),
în termen de două săptămâni de la acordarea autorizaţiei.

Articolul 6e
(1)
Prin derogare de la articolul 2, autorităţile competente ale statelor
membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice
îngheţate, aparţinând entităţilor care figurează pe listă la rubricile 53, 54,
55, 79, 80, 81, 82 și 108 din anexa I, sau punerea la dispoziţia enti
tăţilor respective a anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţiile
pe care autorităţile competente le consideră adecvate și după ce au
stabilit că astfel de fonduri sau resurse economice sunt necesare
pentru achiziţionarea, importul sau transportul de produse agricole și
alimentare, inclusiv de grâu și de îngrășăminte.
(2)
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și
Comisia cu privire la orice autorizaţie acordată în temeiul alineatului (1),
în termen de două săptămâni de la acordarea autorizaţiei.

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 12
▼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
▼M64
(1)
În pofida normelor aplicabile în materie de raportare, confiden
ţialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entităţile și
organismele:
(a) furnizează imediat autorităţii competente a statului membru în care
își au reședinţa sau sunt stabilite toate informaţiile care pot facilita
respectarea prezentului regulament, cum ar fi informaţiile cu privire
la conturile și sumele îngheţate în conformitate cu articolul 2 or
informaţiile deţinute privind fondurile și resursele economice de
pe teritoriul Uniunii care aparţin persoanelor fizice sau juridice,
entităţilor sau organismelor incluse pe lista din anexa I, se află în
proprietatea lor, sunt deţinute de acestea sau se află sub controlul lor
și care nu au fost tratate drept îngheţate de către persoanele fizice și
juridice, entităţile și organismele care au obligaţia de a face acest
lucru, și transmit aceste informaţii Comisiei, direct sau prin inter
mediul statului membru; și
(b) cooperează cu autoritatea competentă cu ocazia oricărei verificări a
acestor informaţii.
▼B
(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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(4)
Autorităţile competente ale statelor membre, inclusiv autorităţile
de asigurare a respectării legii și administratorii registrelor oficiale în
care sunt înregistrate persoane fizice, persoane juridice, entităţi și
organisme, precum și bunuri imobile sau mobile, prelucrează și fac
schimb de informaţii, inclusiv de date cu caracter personal, cu alte
autorităţi competente ale statelor membre și cu Comisia.
(5)
Orice prelucrare de date cu caracter personal se efectuează în
conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentele (UE)
2016/679 (1) și (UE) 2018/1725 (2) ale Parlamentului European și ale
Consiliului și numai în măsura în care este necesară pentru aplicarea
prezentului regulament și pentru a asigura o cooperare eficace între
statele membre, precum și cu Comisia, în ceea ce privește aplicarea
prezentului regulament.
Articolul 9
(1)
Este interzisă participarea în cunoștinţă de cauză și deliberată la
activităţi care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menţionate la
articolul 2.
(2)
Persoanele fizice sau juridice, entităţile sau organismele incluse
pe lista din anexa I:
(a) raportează înainte de 1 septembrie 2022, sau în termen de 6
săptămâni de la data includerii pe listă, dacă această dată este ulte
rioară celei dintâi, fondurile sau resursele economice aflate sub
jurisdicţia unui stat membru care le aparţin, se află în proprietatea
lor, sunt deţinute de acestea sau se află sub controlul lor, către
autoritatea competentă a statului membru în care sunt situate respec
tivele fonduri sau resurse economice; și
(b) cooperează cu autoritatea competentă cu ocazia oricărei verificări a
acestor informaţii.
(3)
Nerespectarea alineatului (2) este considerată ca participare, astfel
cum este menţionată la alineatul (1), la activităţi care au drept scop sau
efect eludarea măsurilor menţionate la articolul 2.
(4)
Statul membru în cauză informează Comisia în termen de două
săptămâni cu privire la informaţiile primite în temeiul alineatului (2)
litera (a).
(5)
Obligaţia de la alineatul (2) litera (a) nu se aplică până la
1 ianuarie 2023 în ceea ce privește fondurile sau resursele economice
situate într-un stat membru care a prevăzut o obligaţie de raportare
similară în temeiul dreptului intern înainte de 21 iulie 2022.
(6)
Orice informaţie furnizată sau primită în conformitate cu
prezentul articol se utilizează exclusiv în scopul pentru care a fost
furnizată sau primită.
(1) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din
27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelu
crarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(2) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului
din 23 octombrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile
și agenţiile Uniunii și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295,
21.11.2018, p. 39).
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(7)
Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se realizează în
conformitate cu prezentul regulament, cu Regulamentul (UE) 2016/679
și cu Regulamentul (UE) 2018/1725 și numai în măsura în care acest
lucru este necesar pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.
▼B
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:
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(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.
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
▼M62
(1)
Statele membre stabilesc normele privind sancţiunile, inclusiv,
după caz, sancţiunile penale, aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor
prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura
punerea în aplicarea acestora. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie
eficace, proporţionale și disuasive. Statele membre prevăd, de
asemenea, măsuri adecvate de confiscare a produselor unor astfel de
încălcări.
▼B
(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.
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(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;
(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.

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 17
▼B
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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▼M38
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

▼M68
3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV
(Рустам Ильмирович
ТЕМИРГАЛИЕВ)
Rustam Ilmyrovych
TEMIRHALIIEV
(Рустам Iльмирович
ТЕМIРГАЛIЄВ)

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

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

17.3.2014

4.

Denis Valentinovich
BEREZOVSKIY
(Денис Валентинович
БЕРЕЗОВСКИЙ)
Denys Valentynovych
BEREZOVSKYY
(Денис Валентинович
БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

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

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.
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.

17.3.2014

5.

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

Sexul: masculin
Data nașterii:
13.6.1961
Locul nașterii:
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.
Președinte al Fondului caritabil pentru
dezvoltarea istorică și culturală a orașului
„A 35-a Baterie de coastă”.
Director general al Smart Electric Networks
LLC (OOO „Разумные электрические
сети”).

17.3.2014

▼M54

▼M68
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Nume

6.

▼M18

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

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

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

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

Sergey Pavlovych
TSEKOV

Sexul: masculin

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

_____

▼M54

8.

(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.

▼M68

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.
În prezent, este șeful adjunct al Centrului de
consultanţă „Agenţia pentru soluţii tactice”
din cadrul Academiei prezidenţiale ruse de
economie naţională și administraţie publică.

▼M38
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
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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.

▼M68
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. Vicepre
ședinte al Comisiei Dumei de Stat pentru
dezvoltarea societăţii civile.

12.5.2014
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51.

Vladimir Nikolaevich
PLIGIN
(Владимир Николаевич
ПЛИГИН)

Date de identificare

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

Motive

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.

Data
includerii pe
listă

12.5.2014

Fost membru al Consiliului Suprem al
Partidului Rusia Unită. Consilier al preșe
dintelui Dumei, Volodin. În prezent,
cercetător principal 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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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

▼M68
55.

Igor Nikolaevich
BEZLER [alias Bes
(diavol)]
(Игорь Николаевич
БЕЗЛЕР)
Ihor Mykolayovych
BEZLER

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

(Iгор Миколайович
БЕЗЛЕР)
alias Igor Nikolaevich
BEREGOVOY

Unul dintre foștii lideri ai miliţiei autopro
clamate a orașului Horlivka. A preluat
controlul clădirii Biroului Serviciului de
Securitate al Ucrainei din guvernul regional
din 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.

12.5.2014

Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste. S-a întors la
Berdyansk cu trupe ruse în aprilie 2022 și
este implicat în „asigurarea ordinii publice”
în regiune.

(Игорь Николаевич
БЕРЕГОВОЙ)

▼M38
56.

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV
(Игорь Евгеньевич
КАКИДЗЯНОВ),
Igor Evegenevich
KHAKIMZYANOV
(Игорь Евгеньевич
ХАКИМЗЯНОВ)

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”.

12.5.2014

Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

Ihor Yevhenovych
KHAKIMZIANOV
(KAKIDZIANOV)
[Ігор Євгенович
ХАКІМЗЯНОВ
(КАКІДЗЯНОВ)]

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”).

12.5.2014

Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

▼M42
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
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59.

Aleksandr Sergeevich
MALYKHIN
Alexander Sergeevich
MALYHIN

Date de identificare

Sexul: masculin
Data nașterii:
12.1.1981

(Александр Сергеевич
МАЛЫХИН)

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
separatiste.

Oleksandr Serhiyovych
(Sergiyovych)
MALYKHIN

Data
includerii pe
listă

Motive

în

sprijinirea

12.5.2014

politicilor

(Олександр Сергійович
МАЛИХІН)

▼M68
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)

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

12.5.2014

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. Fostă ambasadoare
în cadrul corpului diplomatic al Federaţiei
Ruse.
În prezent, șefa adjunctă a Agenţiei Federale
pentru Afacerile privind Comunitatea
Statelor Independente, Compatrioţii din
Străinătate și Cooperare Umanitară Interna
ţională (Rossotrudnichestvo).
„Autorităţile”
așa-numitei
„Republici
Crimeea” i-au decernat ordinul „Pentru loia
litate în serviciu” în 2015.

▼M38
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.

12.5.2014

Procuror al Republicii Adîgheia.

▼M68
62.

Aleksandr Yurevich
BORODAI
(Александр Юрьевич
БОРОДАЙ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
25.7.1972
Locul nașterii:
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”.

12.7.2014
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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

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”.
Vicepreședinte al Comisiei Dumei de Stat
pentru Comunitatea Statelor Independente,
integrarea eurasiatică și legături cu compa
trioţii.
A votat în favoarea rezoluţiei nr. 58243-8
„Privind apelul Dumei de Stat a Adunării
Federale a Federaţiei Ruse către președintele
Federaţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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.

63.

Alexander KHODA
KOVSKY
Oleksandr Serhiyovych
KHODAKOVSKYY
(KHODAKOVSKYI)

Sexul: masculin
Data nașterii:
18.12.1972
Locul nașterii:
Doneţk, Ucraina

(Олександр Сергiйович
ХОДАКОВСЬКИЙ)

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

Comandant al batalionului „Vostok” al
„Ministerului Afacerilor Interne al așanumitei Republici Populare Doneţk”, care
luptă în Mariupol. Prin urmare, este
responsabil de acţiuni care subminează și
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

Aleksandr Sergeevich
KHODAKOVSKII
(Александр Сергеевич
ХОДАКОВСКИЙ)

▼M38

64.

Alexandr Arkadievich
KALYUSSKY
(Александр Аркадьевич
КАЛЮССКИЙ)
Oleksandr Arkadiyovych
KALYUSSKIY
(Олександр
Аркадійович
КАЛЮСЬКИЙ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
9.10.1975

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
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▼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

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

(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
(Василий Алекс
андрович НИКИТИН)

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”).
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.

12.7.2014
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68.

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

Date de identificare

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

Motive

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”.

Data
includerii pe
listă

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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▼M39
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

77.

Boris Vyacheslavovich
GRYZLOV
(Борис Вячеславович
ГРЫЗЛОВ)

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

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.
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.
Deţine funcţia de ambasador în cadrul
corpului diplomatic al Federaţiei Ruse.

25.7.2014

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

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich
DEGTYARYOV/
DEGTYAREV
(Михаил Влад
имирович ДЕГТЯРËВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
10.7.1981
Locul nașterii:
Kuibyshev (Kuibîșev)
(Samara), Federaţia
Rusă

Fost membru al Dumei de Stat.
În calitatea sa de membru al Dumei, a
anunţat inaugurarea „ambasadei de facto”
la Moscova a nerecunoscutei, așa-numitei
„Republici Populare Doneţk”, și contribuie
astfel la subminarea sau ameninţarea inte
grităţii teritoriale, a suveranităţii și a inde
pendenţei Ucrainei.
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.
Începând cu 15 noiembrie 2021, membru al
Consiliului de Stat al Federaţiei Ruse prin
decretul președintelui Putin.

25.7.2014

▼M68

▼M38

▼M68
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80.

Ramzan Akhmadovitch
KADYROV
(Рамзан Ахматович
КАДЫРОВ)

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

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

81.

Alexander Nikolayevich
TKACHYOV
(Александр
Николаевич ТКАЧËВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
23.12.1960
Locul nașterii:
Vyselki, regiunea
Krasnodar, Federaţia
Rusă

Fost guvernator al Krasnodar Krai.
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.
Fost ministru al agriculturii al Federaţiei
Ruse.

25.7.2014

82.

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

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

Unul dintre liderii autointitulaţi ai așanumitei „Republici Populare Doneţk”.
A solicitat intervenţia 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, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei. Gubarev
s-a făcut răspunzător de recrutarea de
persoane pentru forţele armate ale separa
tiștilor.
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.
Potrivit propriei sale declaraţii, a luptat în
forţele armate ruse lângă Kiev în martie
2022.

25.7.2014

▼M68
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83.

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

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

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

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich
BEREZIN
(Фëдор Дмитриевич
БЕРЕЗИН)
Fedir Dmytrovych
BEREZIN
(Федiр Дмитрович
БЕРЕЗIН)

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

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

85.

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

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

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.
Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

25.7.2014

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

▼M54

▼M38

▼M39
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87.

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

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

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”.
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.
Rămâne activ în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

25.7.2014

88.

Alexey Alexeyevich
GROMOV
(Алексей Алексеевич
ГРОМОВ)

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

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

89.

Oksana TCHIGRINA,
Oksana Aleksandrovna
CHIGRINA
(CHYHRYNA)
(Оксана Александровна
ЧИГРИНА)

Sexul: feminin
Data nașterii: posibil
23.7.1981

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

30.7.2014

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

▼M38
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▼M68
91.

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

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

Acceptând numirea sa în calitate de așanumit „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.
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”.
Continuă să fie asistent al așa-numitului
„conducător al Republicii Crimeea”.

30.7.2014

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.

30.7.2014

▼M39

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).
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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.

▼M68
94.

Yuriy Valentinovich
KOVALCHUK
(Юрий Валентинович
КОВАЛЬЧУК)

Sexul: masculin
Data nașterii:
25.7.1951
Locul nașterii:
Leningrad, URSS (în
prezent 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 pe urma legăturilor sale 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. Prin intermediul
Bank Rossiya, dl Kovalchuk a preluat, de
asemenea, controlul asupra unor crame,
plantaţii viticole și distilerii din Crimeea.
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
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.
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.

30.7.2014

97.

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

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

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.
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”.

12.9.2014

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

95.

▼M33
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▼M39
100.

Andrey Yurevich
PINCHUK
(Андрей Юрьевич
ПИНЧУК)
Andriy Yuriyovych
PINCHUK
(Андрій Юрійович
ПІНЧУК)

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

101.

Oleg Vladimirovici
BEREZA
(Олег Владимирович
Берëза)

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

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

102.

Andrei Nikolaevich
RODKIN
(Андрей Николаевич
РОДКИН)

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

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

12.9.2014

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

▼M38
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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)

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

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

105.

Mikhail Sergeyevich
SHEREMET
(Михаил Сергеевич
ШЕРЕМЕТ)
Mykhaylo Serhiyovych
SHEREMET
(Михайло Сергiйович
ШЕРЕМЕТ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
23.5.1971
Locul nașterii:
Dzhankoy (Djankoi),
Ucraina

Membru al Dumei de Stat, ales din
Republica Autonomă Crimeea ilegal
anexată.
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 2014
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 teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.
Ales la 18 septembrie 2016 ca deputat în
cadrul Dumei din partea peninsulei
Crimeea,
ilegal
anexată,
iar
la
19 septembrie 2021 ca membru al Dumei
de Stat din partea Republicii Autonome
Crimeea, ilegal anexată. Membru al
Comisiei Dumei de Stat pentru securitate
și anticorupţie.

12.9.2014

106.

Yuri Leonidovich
VOROBIOV
(Юрий Леонидович
ВОРОБЬЕВ)

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

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

▼M68

▼M38

▼M68

_____
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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”.
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. În această calitate, a participat la
ratificarea deciziilor 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”. Astfel, a sprijinit în
mod activ acţiuni și a pus în aplicare
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

12.9.2014

109.

Viktor Petrovich
VODOLATSKY
(Виктор Петрович
ВОДОЛАЦКИЙ)

Sexul: masculin
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.
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”.
În februarie 2022, a susţinut un proiect de
rezoluţie prezentat de partidul politic Rusia
Unită pentru a face un apel către preșe
dintele Rusiei cu privire la nevoia de a recu
noaște Republica Populară Doneţk și
Republica Populară Luhansk. Prin urmare,
sprijină acţiuni și politici care subminează
sau ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

12.9.2014

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 45
▼M38
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

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

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”.
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.

12.9.2014

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 în sprijinirea politicilor
separatiste.

12.9.2014
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113.

Ivan Ivanovich
MELNIKOV
(Иван Иванович
МЕЛЬНИКОВ)

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

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

114.

Igor Vladimirovich
LEBEDEV
(Игорь Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
27.9.1972
Locul nașterii:
Moscow (Moscova),
Federaţia Rusă

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

115.

Nikolai Vladimirovich
LEVICHEV
(Николай Влад
имирович ЛЕВИЧЕВ)

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

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”.
În prezent, membru al Comisiei electorale
centrale.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna
ZHUROVA
(Светлана Сергеевна
ЖУРОВА)

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

117.

Aleksey Vasilevich
NAUMETS

Sexul: masculin

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

▼M54

▼M38

(Алексей Васильевич
HAУМЕЦ)

Data nașterii:
11.2.1968
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118.

Sergey Viktorovich
CHEMEZOV
(Сергей Викторович
ЧЕМЕЗОВ)

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

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 între
prinderi de stat. Este președintele concernului
Rostec, cea mai mare corporaţie de stat produ
cătoare 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.
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.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich
BABAKOV
(Aлександр
Михайлович
БАБАКОВ)

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

Fost membru al Consiliului federativ al Fede
raţiei Ruse. Membru al Comisiei pentru afaceri
externe. Este membru proeminent al partidului
politic „Rusia Unită”, a fost reales în Duma de
Stat în septembrie 2021 și este un om de afaceri
cu investiţii considerabile în Ucraina și
Crimeea.
La 20 martie 2014, a votat în favoarea
proiectului de lege constituţională federală
„privind acceptarea în Federaţia Rusă a «Repu
blicii 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 prezidiului Consi
liului central al entităţii rezultate în urma
fuziunii.
Membru al Dumei de Stat, membru al Comi
siilor pentru energie, sprijin pentru IMM-uri,
chestiuni legate de Comunitatea Statelor
Independente (CSI), integrarea eurasiatică și
sprijin pentru compatrioţi.
În calitatea de membru al Dumei de Stat, 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. Astfel, a sprijinit
în mod activ acţiuni și a pus în aplicare politici
care subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa Ucrainei
și care au continuat să destabilizeze Ucraina.
În calitatea de membru al Dumei de Stat, 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. Astfel, a sprijinit
în mod activ acţiuni și a pus în aplicare politici
care subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa Ucrainei
și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

12.9.2014

▼M68
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120.

Sergey Yurievich
KOZYAKOV
(Сергей Юрьевич
КОЗЬЯКОВ)

Date de identificare

Sexul: masculin
Data nașterii:
29.9.1982 sau
23.9.1982

Serhiy Yuriyovych
KOZYAKOV
(Сергiй Юрiйович
КОЗЬЯКОВ)

Motive

Data
includerii pe
listă

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.

▼M68

121.

Oleg Konstantinovich
AKIMOV

Sexul: masculin

(alias Oleh AKIMOV)

Data nașterii:
15.9.1981

(Олег Константинович
АКИМОВ)

Locul nașterii:
Luhansk, Ucraina

Oleh Kostiantynovych
AKIMOV
(Олег Костянтинович
АКIМОВ)

Deputat din partea „Uniunii Economice 29.11.2014
Luhansk” în „Consiliul Naţional” al „Repu
blicii Populare Luhansk”. A candidat în
cadrul
așa-numitelor
„alegeri”
din
2 noiembrie 2014 la postul de așa-numit
„conducător” al „Republicii Populare
Luhansk”.
„Alegerile”
respective au
încălcat legislaţia Ucrainei și au fost, prin
urmare, ilegale. Fost „conducător” al așanumitei „Federaţii a Sindicatelor”. Membru
al așa-numitului „Consiliu Popular” al
„Republicii Populare Luhansk”. Președinte
actual al Consiliului de administraţie al
organizaţiei publice interregionale „Uniunea
Comunităţilor Luhansk”, reprezentant al
Comisiei pentru integrare „Rusia-Donbas”.
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 continuat să destabi
lizeze Ucraina.
Președinte al Consiliului Uniunii Compa
trioţilor.
Sprijină activ acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.
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122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN (alias
Larysa AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPETYAN
sau Larysa AIRA
PETYAN)
(născută ZHILKO)

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

(Лариса Леонидовна
АЙРАПЕТЯН) (născută
ЖИЛКО)

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.

(Лариса Леонідівна
АЙРАПЕТЯН)

Rămâne activă în sprijinirea acţiunilor sau
politicilor separatiste.

▼M38

123.

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

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

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.
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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).

▼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
(Олег Євгенович
БУГРОВ)

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

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.
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▼M68

128.

Lesya Mikhaylovna
LAPTEVA
(Леся Михайловна
ЛАПТЕВА)
Lesya Mykhaylivna
LAPTIEVA

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

(Леся Михайлiвна
ЛАПТЄВА)

Fostă „ministră a educaţiei, știinţei, culturii 29.11.2014
și religiei” a așa-numitei „Republici
Populare Luhansk”.
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 continuat să destabi
lizeze Ucraina.
Lucrează în cadrul Fondului „Mir Detiam”
din Moscova.

Numele după căsătorie:
Lesya TARASYUK
(Леся ТАРАСЮК)

▼M38

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 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.

▼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”.
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▼M54

131.

Yevgeniy Vyachesla
vovich ORLOV (alias
Yevhen Vyachesla
vovych ORLOV)

Sexul: masculin

(Евгений Вячеславович
ОРЛОВ)

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

►C14 Data nașterii:
21.10.1983 ◄

г. Снежное,
Донецкой области,
Украина

Fost membru al „Consiliului Naţional” al 29.11.2014
așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Fost președinte al mișcării publice „Libertate
pentru Donbas”.
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 vicepreședinte al Comisiei pentru
industrie și comerţ a Adunării Naţionale a
RPD.

▼M68

132.

Vladyslav Myko
layovych DEYNEGO
(alias Vladislav Niko
layevich DEYNEGO)
Vladislav Nikolaevich
DEINEGO)
(Владислав
Миколайович
ДЕЙНЕГО)
(Владислав Николаевич
ДЕЙНЕГО)

▼M18
_____

Sexul: masculin
Data nașterii:
12.3.1964
Locul nașterii:
Romny (Romnî),
oblastul Sumy
(Sumî), Ucraina
Ромны, Сумская
область, Украина
sau posibil satul
Gornyatskiy, raionul
Perevalsk, oblastul
Luhansk, Ucraina.

Fost „șef adjunct” al „Consiliului Popular” 29.11.2014
al
așa-numitei
„Republici
Populare
Luhansk”.
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 continuat să destabi
lizeze Ucraina.
În prezent este așa-numit „ministru al
afacerilor externe” al așa-numitei „Republici
Populare Luhansk”. Prin asumarea acestei
funcţii și acţionând în această calitate, a
subminat în mod activ integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.
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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)

Date de identificare

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

Motive

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

▼M68
144.

Viktor Vyacheslavovich
YATSENKO
(Виктор Вячеславович
ЯЦЕНКО)
Viktor Viacheslavovych
YATSENKO

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

(Вiктор В'ячеславович
ЯЦЕНКО)

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 acţionând în această calitate, a sprijinit
activ acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și a continuat să destabi
lizeze Ucraina.
Membru al consiliului central al Partidului
„O Rusie Justă - Patrioţi - Pentru Adevăr”.

▼M38
145.

Olga Igorevna
BESEDINA
(Ольга Игоревна
БЕСЕДИНА)
Olha Ihorivna
BESEDINA

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

(Ольга Ігорівна
БЕСЕДІНА)

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)

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

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

16.2.2015

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.
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.

16.2.2015

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.
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.

16.2.2015

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

▼M54

▼M32

_____

▼M38
151.
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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.
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.

9.11.2016

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.
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”.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich
KOZENKO
(Андрей Дмитриевич
КОЗЕНКО)

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

Fost membru al Dumei de Stat, ales din
Republica Autonomă Crimeea ilegal
anexată.
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
site-ul gazetacrimea.ru. Pentru implicarea
sa în procesul de anexare, i s-a decernat
de către „autorităţile” locale medalia
„Pentru apărarea »Republicii Crimeea«”.
În prezent, este coordonatorul Comisiei
pentru integrare „Rusia-Donbas”.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna
SAVCHENKO
(Светлана Борисовна
САВЧЕНКО)

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

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”.
În prezent, este consilieră a președintelui
Consiliului de Stat al „Republicii Crimeea”.

▼M54

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.
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.

9.11.2016

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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159.

Evgeniy Petrovich
GRABCHAK
(Евгений Петрович
ГРАБЧАК)

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

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.
Ministru adjunct al Energiei al Federaţiei
Ruse.

4.8.2017

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

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.
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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
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165.

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

Sexul: masculin
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.
Șef al departamentului de politici interne al
administraţiei Novorossiyskului din martie
2022.

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.
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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
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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
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1.10.2020

192.

Leonid Kronidovich
RYZHENKIN
(Леонид Кронидович
РЫЖЕНЬКИН)

Sexul: masculin
Data nașterii:
10.11.1967
Locul nașterii:
Leningrad, URSS (în
prezent Sankt
Petersburg, Federaţia
Rusă)
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.

▼M44
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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
(alias Alexey Yurievich
CHERNYAK)
(Алексей Юрьевич
ЧЕРНЯК)

Sexul: masculin
Data nașterii:
27.8.1973
Locul nașterii: Alma
Ata, fosta 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 funcţii și acţionând în
această calitate, a depus eforturi pentru o
integrare sporită a așa-numitei „Republici
Crimeea” în Federaţia Rusă. În plus, a
votat în favoarea rezoluţiei nr. 58243-8
„Privind apelul Dumei de Stat a Adunării
Federale a Federaţiei Ruse către președintele
Federaţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”.
Astfel, a sprijinit în mod activ acţiuni și a
pus în aplicare politici care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

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 funcţii și acţionând în
această calitate, a depus eforturi pentru o
integrare sporită a așa-numitei „Republici
Crimeea” în Federaţia Rusă. În plus, a
votat în favoarea rezoluţiei nr. 58243-8
„Privind apelul Dumei de Stat a Adunării
Federale a Federaţiei Ruse către președintele
Federaţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”.
Astfel, a sprijinit în mod activ acţiuni și a
pus în aplicare politici care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

21.2.2022
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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 funcţii și acţionând în
această calitate, a depus eforturi pentru o
integrare sporită a orașului Sevastopol,
anexat în mod ilegal, în Federaţia Rusă. În
plus, a votat în favoarea rezoluţiei
nr. 58243-8 „Privind apelul Dumei de Stat
a Adunării Federale a Federaţiei Ruse către
președintele Federaţiei Ruse, V. V. Putin, cu
privire la nevoia de a recunoaște Republica
Populară Doneţk și Republica Populară
Luhansk”. Astfel, a sprijinit în mod activ
acţiuni și a pus în aplicare politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei și care au continuat să destabilizeze
Ucraina.

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.
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

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
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209.

Oleksandr Viktorovych
YANUKOVYCH
(Oleksandr Viktorovici
IANUKOVICI)
(Олександр Вiкторович
ЯНУКОВИЧ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
10.7.1973
Locul nașterii: Yena
kiyeve, oblastul
Doneţk, (fosta RSS
Ucraineană, în
prezent Ucraina)
Cetăţenie: ucraineană

Oleksandr Ianukovici este om de afaceri și
fiul fostului președinte al Ucrainei, Viktor
Ianukovici. În cursul președinţiei lui Viktor
Ianukovici și datorită legăturilor personale
cu un grup de persoane apropiate tatălui
său, a constituit o reţea de interese de
afaceri și a acumulat o mare avere. Acesta
încă își desfășoară afacerile în regiunea
Donbas controlată de grupuri separatiste, în
special în sectorul energiei, al cărbunelui, al
construcţiilor, cel bancar și cel imobiliar. În
special, datorită legăturilor strânse cu sepa
ratiștii pro-ruși, acesta a achiziţionat active
economice
esenţiale
în
așa-numitele
„Republici Populare Doneţk și Lugansk”,
printre altele în sectorul energiei, cel al
cărbunelui și cel imobiliar. Batalionul sepa
ratist OPLOT (inclus pe listă din februarie
2015) a protejat proiectele de dezvoltare
imobiliară ale acestuia în așa-numita
„Republică Populară Doneţk”.

4.8.2022

Prin urmare, Oleksandr Ianukovici este
responsabil de sprijinirea sau de punerea în
aplicare a unor acţiuni sau politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei și a desfășurat tranzacţii cu
grupările separatiste din regiunea Donbas a
Ucrainei.
De asemenea, el este asociat cu tatăl său,
Viktor Ianukovici, care este răspunzător de
sprijinirea sau punerea în aplicare în mod
activ a unor acţiuni sau politici care
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea statului.

210.

Viktor Fedorovych
YANUKOVYCH
(Viktor Fedorovici
IANUKOVICI)
(Вiктор Федорович
ЯНУКОВИЧ)

Sexul: masculin
Data nașterii:
9.7.1950
Locul nașterii: Yena
kiyeve, oblastul
Doneţk, (fosta RSS
Ucraineană, în
prezent Ucraina)
Cetăţenie: ucraineană
Funcţie: fost
președinte al
Ucrainei, oligarh

Din 2010 până în 2014, Viktor Ianukovici a
fost președintele Ucrainei. Cât a fost în
funcţie, a urmat o politică pro-rusă. Un
tribunal ucrainean l-a declarat pe Viktor
Ianukovici vinovat de trădare pentru faptul
de a fi invitat Federaţia Rusă să invadeze
Ucraina. După ce a fost îndepărtat de la
putere, s-a mutat în Rusia, unde și-a
continuat activităţile menite să destabilizeze
Ucraina.

4.8.2022
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A sprijinit intervenţia militară rusă în
Ucraina, solicitând președintelui Federaţiei
Ruse să trimită trupe ruse în Ucraina în
martie 2014. Viktor Ianukovici a sprijinit
politicienii pro-ruși care au deţinut funcţii
publice în Crimeea ocupată. În 2021, a
început în Ucraina o nouă cercetare penală
conform căreia Viktor Ianukovici, împreună
cu doi foști miniștri ai apărării, a diminuat
în mod voit capacitatea de apărare a
Ucrainei,
în
special
în
Republica
Autonomă Crimeea. Acesta se consideră pe
sine însuși președintele legitim al Ucrainei și
a prezentat în mod constant o poziţie
pro-rusă în intervenţiile sale publice.
Potrivit unor diferite surse, Viktor Ianu
kovici a făcut parte dintr-o operaţiune
specială rusă care urmărea să-l înlocuiască
pe președintele ucrainean cu el, în cursul
primelor faze ale agresiunii militare nepro
vocate și ilegale împotriva Ucrainei. De
asemenea, conducătorul Republicii Cecene,
Ramzan Kadyrov, i-a solicitat președintelui
Ucrainei să-și transfere toate competenţele
către Viktor Ianukovici.
Prin urmare, Viktor Ianukovici este
răspunzător de sprijinirea sau de punerea
în aplicare a unor acţiuni sau politici care
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea statului.

▼M60

211.

Serhiy Vitaliyovich
KURCHENKO
(ucraineană: Сергiй
Вiталiйович
КУРЧЕНКО; rusă:
Сергей Витальевич
КУРЧЕНКО)

Sexul: masculin
Data nașterii:
21.9.1985
Locul nașterii:
Kharkiv (Harkov),
Ucraina
Cetăţenie: ucraineană

Dl Serhiy Kurchenko este om de afaceri
ucrainean. Cu
sprijinul separatiștilor
pro-ruși, a preluat controlul asupra mai
multor mari uzine metalurgice și chimice și
centrale producătoare de energie din zonele
controlate de separatiști din Donbas.
Societatea sa „Gaz-Alliance” a monopolizat
exploatarea cărbunelui în Donbas după ce
concurenţii săi au fost forţaţi să iasă de pe
piaţă, se pare cu ajutor din partea Rusiei. A
organizat sistemul ilegal de export al
cărbunelui din Donbas către Rusia și
Europa și a beneficiat de pe urma acestui
sistem, în pofida sancţiunilor UE.
Cărbunele
extras
din
minele
dlui
Kurchenko a fost reînregistrat și exportat
ilegal prin porturi rusești.

21.4.2022
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Dl Kurchenko a ajutat mari întreprinderi și
holdinguri de stat rusești să eludeze măsurile
restrictive impuse de UE, acţionând în
calitate de subcontractant al acestora în teri
toriile deţinute de Rusia. A fost intermediar
în exporturile rusești de gaz, combustibil și
energie electrică către părţile controlate de
separatiști din Donbas, ceea ce a consolidat
aprovizionarea independentă cu energie a
acestor teritorii și a subminat integrarea lor
economică cu Ucraina. În plus, a livrat
combustibil în peninsula Crimeea ocupată
ilegal. Prin aceasta, a consolidat aprovi
zionarea independentă cu energie a acestui
teritoriu. Deţine, de asemenea, cel mai mare
depozit de petrol din peninsula Crimeea.
Astfel, a beneficiat de pe urma factorilor de
decizie din Rusia responsabili de anexarea
Crimeei și de destabilizarea estului
Ucrainei, a desfășurat tranzacţii cu
grupările separatiste din regiunea Donbas a
Ucrainei și a sprijinit în mod activ acţiuni și
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

▼M68

212.

Sergei Kuzhugetovich
SHOIGU

Data nașterii:
21.5.1955

(Сергей Кужугетович
ШОЙГУ)

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

213.

Anton Eduardovich
VAINO

Data nașterii:
17.2.1972

(Антон Эдуардович
ВАЙНО)

Locul nașterii:
Tallinn, Estonia
Cetăţenie: rusă
Funcţie: șef de
cabinet al Biroului
executiv prezidenţial
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.

23.2.2022

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 și
securitatea Ucrainei.

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 și
securitatea Ucrainei.

23.2.2022
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214.

Date de identificare

Marat Shakirzyanovich
KHUSNULLIN

Data nașterii:
9.8.1966

(Марат Шакирзянович
ХУСНУЛЛИН)

Locul nașterii: Kazan,
Republica Tatarstan,
Federaţia Rusă
Funcţie:
viceprim-ministrul
Rusiei pentru
construcţii și
dezvoltare regională

Motive

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.

Data
includerii pe
listă

23.2.2022

Prin urmare, este responsabil de acţiuni și
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

▼M47

215.

Dmitriy Yuryevich
GRIGORENKO

Data nașterii:
14.7.1978

(Дмитрий Юрьевич
ГРИГОРЕНКО)

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
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216.

Date de identificare

Maxim Gennadyevich
RESHETNIKOV

Data nașterii:
11.7.1979

(Максим Геннадьевич
РЕШЕТНИКОВ)

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

Motive

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.

Data
includerii pe
listă

23.2.2022

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.
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

Data nașterii:
2.4.1962

(alias. Nikolai
YEVMENOV)

Locul nașterii:
Moscova, Rusia

(Николай Анатольевич
ЕВМЕНОВ)

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
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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

▼M68

218.

Vladimir Lvovich
KASATONOV

Data nașterii:
17.6.1952

(Владимир Львович
КАСАТОНОВ)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Entităţi asociate:
Ministerul Apărării
din Rusia; Marina
Rusă

Vladimir Kasatonov este comandantul-șef
adjunct al Marinei Ruse. Ca atare, este
responsabil de operaţiile navale în sau
către Ucraina.

23.2.2022

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 și
securitatea Ucrainei.

Sexul: masculin

▼M47

219.

Igor Vladimirovich
OSIPOV

Data nașterii:
6.3.1973

(Игорь Владимирович
ОСИПОВ)

Locul nașterii:
Așezarea NovoShunoe, districtul
Fedorovsky, regiunea
Kostanay, Republica
Socialistă Sovietică
Kazahă (în prezent
Kazahstan)
Funcţie: Comandant
șef al Flotei Mării
Negre

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.

23.2.2022

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.

Grad: amiral
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

220.

Oleg Leonydovych
SALYUKOV

Data nașterii:
21.5.1955

(Олег Леонидович
САЛЮКОВ)

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
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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

▼M68

221.

Sergei SUROVIKIN
(Cергей СУРОВИКИН)

Data nașterii:
11.10.1966
Locul nașterii: Novo
sibirsk, Federaţia
Rusă
Funcţie: comandantul
general de armată al
forţelor aerospaţiale
Grad: general de
armată

Generalul de armată Sergei Surovikin este
comandantul suprem al forţelor aerospaţiale
ale Rusiei începând cu 31 octombrie 2017.
Ca atare, este responsabil de operaţiile
aeriene în sau către Ucraina.

23.2.2022

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 și
securitatea Ucrainei.

Entităţi asociate:
forţele aerospaţiale
ruse – Ministerul
Apărării
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

▼M47

222.

Sergey Vladimirovich
DRONOV

Data nașterii:
11.8.1962

(alias Sergei Vladimi
rovich DRONOV)

Locul nașterii:
Almazovka, regiunea
Voroshilovograd,
Ucraina

(Сергей Владимирович
ДРОНОВ)

Funcţie: Comandant
al forţelor aeriene și
adjunct al coman
dantului suprem al
forţelor aeriene și
spaţiale

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.

23.2.2022

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.

Grad militar: generallocotenent
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

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)

Date de identificare

Motive

Persoane fizice
asociate: Yevgeniy
Viktorovich Prigozhin
(soţ); Violetta
Prigozhina (soacră)

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.

Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin

Data
includerii pe
listă

23.2.2022

Prin urmare, a sprijinit acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

▼M68

225.

Denis Aleksandrovich
BORTNIKOV

Data nașterii:
19.11.1974

(Денис Александрович
БОРТНИКОВ)

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)
Entităţi asociate: VTB
Bank

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 este implicat
în definirea politicii Guvernului Rusiei prin
care sunt ameninţate integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.

23.2.2022

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.

Sexul: masculin

▼M47

226.

Andrei Leonidovich
KOSTIN

Data nașterii:
21.9.1956

(Андрей Леонидович
КОСТИН)

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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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

▼M68

227.

Igor Ivanovich
SHUVALOV

Data nașterii:
4.1.1967

(Игорь Иванович
ШУВАЛОВ)

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.

23.2.2022

Prin urmare, sprijină acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

228.

Margarita Simonovna
SIMONYAN

Data nașterii:
6.4.1980

(Маргарита Симоновна
СИМОНЬЯН)

Locul nașterii:
Krasnodar, URSS (în
prezent Federaţia
Rusă)
Funcţie: redactor-șef
al reţelei de știri de
televiziune în limba
engleză RT (Russia
Today)

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.

23.2.2022

Prin urmare, a sprijinit acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

Persoane fizice
asociate: Dmitry
Konstantinovich
Kiselyov
Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin

229.

Maria Vladimirovna
ZAKHAROVA

Data nașterii:
24.12.1975

(Мария Владимировна
ЗАХАРОВА)

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

Maria Zakharova este directoarea 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.

Date de identificare

Vladimir Roudolfovitch
SOLOVIEV

Data nașterii:
20.10.1963

(Владимир
Рудольфович
СОЛОВЬЁВ)

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

231.

Konstantin KNYRIK
(Константин КНЫРИК)

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

Motive

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”.

Data
includerii pe
listă

23.2.2022

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.

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.

23.2.2022

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.

▼M68

232.

Aleksey Konstantinovich
PUSHKOV

Data nașterii:
10.8.1954

(Алексей Конс
тантинович ПУШКОВ)

Locul nașterii:
Beijing, China
Cetăţenie: rusă
Telefon și fax:
8 (495) 697-58-69
Adresa biroului de
recepţie din Federaţia
Rusă: 51 Lenina St.,
Perm, 614000, room
219
Numărul de telefon și
de fax al biroului de
recepţie din Federaţia
Rusă: (342) 253-6601
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”. 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”.
Prin urmare, este responsabil pentru spri
jinirea unor acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

23.2.2022
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233.

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

Data nașterii:
20.6.1969
Locul nașterii:
Moscova, 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

234.

Yevgeniy Viktorovich
PRIGOZHIN
(Евгений Викторович
ПРИГОЖИН)

Data nașterii:
1.6.1961
Locul nașterii:
Leningrad, fosta
URSS (în prezent
Sankt Petersburg,
Federaţia Rusă)
Funcţie: om de
afaceri important,
având legături strânse
cu conducerea
politică rusă
Persoane asociate:
Lyubov Valentinovna
Prigozhina (soţie);
Violetta Prigozhina
(mamă)
Entităţi asociate:
Grupul Wagner,
Internet Research
Agency, Concord
company Group,
Concord Management
and Consulting LLC,
Megaline LLC
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Yevgeniy Prigozhin este un om de afaceri rus
important, având legături strânse cu preșe
dintele Putin și cu Ministerul Apărării din
Rusia. Este finanţatorul și șeful neoficial al
Grupului Wagner, entitate militară neînre
gistrată bazată în Rusia, responsabilă de
desfășurarea mercenarilor Grupului Wagner
în Ucraina.
Concord, cunoscută și sub denumirea
KOMBINAT
PITANIYA
KONKORD
OOO, societate pe care Prigozhin a
înfiinţat-o și a deţinut-o până în noiembrie
2019, și un grup de alte societăţi având
legături cu acesta, inclusiv Concord Mana
gement and Consulting LLC și Megaline
LLC, au 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.
El este astfel responsabil de acţiuni care au
subminat și au ameninţat integritatea teri
torială,
suveranitatea
și
independenţa
Ucrainei și a pus în aplicare în mod activ
astfel de acţiuni. De asemenea, a obţinut
beneficii de pe urma factorilor de decizie
ruși responsabili de anexarea Crimeei și de
destabilizarea estului Ucrainei.

21.4.2022

235.

Gennady Andreevich
ZYUGANOV
(Геннадий Андреевич
ЗЮГАНОВ)

Data nașterii:
26.6.1944
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale a
Federaţiei Ruse către președintele Federaţiei
Ruse, V. V. Putin, cu privire la nevoia de a
recunoaște Republica Populară Doneţk și
Republica Populară Luhansk”, sprijinind și
punând în aplicare astfel acţiuni și politici
care subminează integritatea teritorială, suve
ranitatea și independenţa Ucrainei și care
continuă să destabilizeze Ucraina.

23.2.2022
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236.

Yury Vyacheslavovich
AFONIN
(Юрий Вячеславович
АФОНИН)

Data nașterii:
22.3.1977
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

237.

Vladimir Ivanovich
KASHIN
(Владимир Иванович
КАШИН)

Data nașterii:
10.8.1948
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

238.

Dmitry Georgyevich
NOVIKOV
(Дмитрий Георгиевич
НОВИКОВ)

Data nașterii:
12.9.1969
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

239.

Nikolai Mikhailovich
KHARITONOV
(Николай Михайлович
ХАРИТОНОВ)

Data nașterii:
30.10.1948
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

240.

Nikolai Vasilevich
KOLOMEYTSEV
(Николай Васильевич
КОЛОМЕЙЦЕВ)

Data nașterii:
1.9.1956
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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241.

Sergey Aleksandrovich
SHARGUNOV
(Сергей Александрович
ШАРГУНОВ)

Data nașterii:
12.5.1980
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

242.

Vadim Valentinovich
KUMIN
(Вадим Валентинович
КУМИН)

Data nașterii:
1.1.1973
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

243.

Yury Petrovich
SINELSHCHIKOV
(Юрий Петрович
СИНЕЛЬЩИКОВ)

Data nașterii:
26.9.1947
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

244.

Kazbek Kutsukovich
TAYSAYEV
(Казбек Куцукович
ТАЙСАЕВ)

Data nașterii:
12.2.1967
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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245.

Alexey Vladimirovich
KURINNY
(Алексей Влад
имирович
КУРИННЫЙ)

Data nașterii:
18.1.1974
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

246.

Anzhelika Egorovna
GLAZKOVA
(Анжелика Егоровна
ГЛАЗКОВА)

Data nașterii:
28.12.1968
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

247.

Alexander Andreevich
YUSHCHENKO
(Александр Андреевич
ЮЩЕНКО)

Data nașterii:
19.11.1969
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

248.

Vyacheslav Mikhai
lovich MARKHAYEV
(Вячеслав Михайлович
МАРХАЕВ)

Data nașterii:
1.6.1955
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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249.

Anatoly Zhamalovich
BIFOV
(Aнатолий Жамалович
БИФОВ)

Data nașterii:
7.1.1963
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

250.

Nikolay Vasilevich
AREFYEV
(Николай Васильевич
АРЕФЬЕВ)

Data nașterii:
11.3.1949
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

251.

Boris Olegovych
KOMOTSKY
(Борис Олегович
КОМОЦКИЙ)

Data nașterii:
31.1.1956
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

252.

Irina Anatolievna
FILATOVA
(Ирина Анатольевна
ФИЛАТОВА)

Data nașterii:
8.8.1978
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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253.

Sergey Georgiyevich
LEVCHENKO
(Сергей Георгиевич
ЛЕВЧЕНКО)

Data nașterii:
2.11.1953
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

254.

Artyom Vyachesla
vovich PROKOFYEV
(Артём Вячеславович
ПРОКОФЬЕВ)

Data nașterii:
31.12.1983
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

255.

Maria Vladimirovna
DROBOT
(Мария Владимировна
ДРОБОТ)

Data nașterii:
21.3.1982
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

256.

Ivan Nikolaevich
BABICH
(Иван Николаевич
БАБИЧ)

Data nașterii:
2.9.1982
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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257.

Nikolay Ivanovich
OSADCHY
(Николай Иванович
ОСАДЧИЙ)

Data nașterii:
8.12.1957
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

258.

Alexey Viktorovich
KORNIYENKO
(Алексей Викторович
КОРНИЕНКО)

Data nașterii:
22.7.1976
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

259.

Sergey Anatolevich
GAVRILOV
(Сергей Анатольевич
ГАВРИЛОВ)

Data nașterii:
27.1.1966
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

260.

Nikolay Nikolaevich
IVANOV
(Николай Николаевич
ИВАНОВ)

Data nașterii:
17.1.1957
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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261.

Roman Mikhailovich
LYABIKHOV
(Роман Михайлович
ЛЯБИХОВ)

Data nașterii:
7.5.1973
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

262.

Vladimir Pavlovich
ISAKOV
(Владимир Павлович
ИСАКОВ)

Data nașterii:
25.2.1987
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

263.

Renat Ismailovich
SULEYMANOV
(Ренат Исмаилович
СУЛЕЙМАНОВ)

Data nașterii:
24.12.1965
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

264.

Vladimir Nikolaevich
BLOTSKY
(Владимир Николаевич
БЛОЦКИЙ)

Data nașterii:
10.11.1977
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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265.

Sergey Mikhailovich
PANTELEYEV
(Сергей Михайлович
ПАНТЕЛЕЕВ)

Data nașterii:
4.7.1951
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

266.

Georgy Petrovich
KAMNEV
(Георгий Петрович
КАМНЕВ)

Data nașterii:
5.1.1983
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

267.

Nikolay Ivanovich
VASILYEV
(Николай Иванович
ВАСИЛЬЕВ)

Data nașterii:
28.3.1958
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

268.

Boris Viktorovich
IVANYUZHENKOV
(Борис Викторович
ИВАНЮЖЕНКОВ)

Data nașterii:
28.2.1966
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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269.

Viktor Ivanovich
SOBOLEV
(Виктор Иванович
СОБОЛЕВ)

Data nașterii:
23.2.1950
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

270.

Mikhail Yurevich
AVDEYEV
(Михаил Юрьевич
АВДЕЕВ)

Data nașterii:
6.3.1977
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

271.

Nina Alexandrovna
OSTANINA
(Нина Александровна
ОСТАНИНА)

Data nașterii:
26.12.1955
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

272.

Yevgeny Ivanovich
BESSONOV
(Евгений Иванович
БЕССОНОВ)

Data nașterii:
26.11.1968
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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273.

Nikolay Nikolaevich
YEZERSKY
(Николай Николаевич
ЕЗЕРСКИЙ)

Data nașterii:
8.5.1956
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

274.

Sergei Pavlovich
OBUKHOV
(Сергей Павлович
ОБУХОВ)

Data nașterii:
5.10.1958
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

275.

Denis Andreevich
PARFYONOV
(Денис Андреевич
ПАРФЕНОВ)

Data nașterii:
22.9.1987
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

276.

Andrei Anatolyevich
ALEKHIN
(Андрей Анатольевич
АЛЕХИН)

Data nașterii:
9.2.1959
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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277.

Petr Revoldovich
AMMOSOV
(Петр Револьдович
АММОСОВ)

Data nașterii:
22.9.1966
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

278.

Sergei Ivanovich
KAZANKOV
(Сергей Иванович
КАЗАНКОВ)

Data nașterii:
9.10.1972
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

279.

Oleg Aleksandrovich
LEBEDEV
(Олег Александрович
ЛЕБЕДЕВ)

Data nașterii:
12.10.1976
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

280.

Mikhail Nikolaevich
MATVEYEV
(Михаил Николаевич
МАТВЕЕВ)

Data nașterii:
13.5.1968
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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281.

Maria Nikolaevna
PRUSAKOVA
(Мария Николаевна
ПРУСАКОВА)

Data nașterii:
4.9.1983
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

282.

Oleg Nikolaevich
SMOLIN
(Олег Николаевич
СМОЛИН)

Data nașterii:
10.2.1952
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

283.

Mikhail Viktorovich
SHCHAPOV
(Михаил Викторович
ЩАПОВ)

Data nașterii:
20.9.1975
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

284.

Sergei Genrikhovich
KARGINOV
(Сергей Генрихович
КАРГИНОВ)

Data nașterii:
5.9.1969
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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285.

Yaroslav Evgenyevich
NILOV
(Ярослав Евгеньевич
НИЛОВ)

Data nașterii:
20.3.1982
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

286.

Vladimir Vladimirovich
SIPYAGIN
(Владимир Влад
имирович СИПЯГИН)

Data nașterii:
19.2.1970
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

287.

Vasily Maksimovich
VLASOV
(Василий Максимович
ВЛАСОВ)

Data nașterii:
27.6.1995
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

288.

Boris Aleksandrovich
CHERNYSHOV
(Борис Александрович
ЧЕРНЫШОВ)

Data nașterii:
25.6.1991
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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289.

Andrey Konstantinovich
LUGOVOY
(Андрей Конс
тантинович
ЛУГОВОЙ)

Data nașterii:
19.9.1966
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

290.

Dmitry Aleksandrovich
SVISHCHEV
(Дмитрий Алекс
андрович СВИЩЕВ)

Data nașterii:
22.5.1969
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

291.

Valery Sergeevich
SELEZNYOV
(Валерий Сергеевич
СЕЛЕЗНЕВ)

Data nașterii:
5.9.1964
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

292.

Kaplan Mugdinovich
PANESH
(Каплан Мугдинович
ПАНЕШ)

Data nașterii:
4.9.1974
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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293.

Arkady Nikolaevich
SVISTUNOV
(Аркадий Николаевич
СВИСТУНОВ)

Data nașterii:
28.4.1965
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

294.

Stanislav Aleksan
drovich NAUMOV
(Станислав Алекс
андрович НАУМОВ)

Data nașterii:
4.10.1972
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

295.

Vladimir Alexeyevich
KOSHELEV
(Владимир Алексеевич
КОШЕЛЕВ)

Data nașterii:
1.10.1974
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

296.

Ivan Mikhailovich
MUSATOV
(Иван Михайлович
МУСАТОВ)

Data nașterii:
14.2.1976
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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297.

Yevgeny Vladimirovich
MARKOV
(Евгений Влад
имирович МАРКОВ)

Data nașterii:
8.11.1973
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

298.

Ivan Konstantinovich
SUKHAREV
(Иван Константинович
СУХАРЕВ)

Data nașterii:
10.6.1978
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

299.

Boris Romanovich
PAYKIN
(Борис Романович
ПАЙКИН)

Data nașterii:
26.3.1965
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

300.

Yuri Aisovich NAPSO
(Юрий Аисович
НАПСО)

Data nașterii:
17.4.1973
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 102
▼M68
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

301.

Aleksei Nikolaevich
DIDENKO
(Алексей Николаевич
ДИДЕНКО)

Data nașterii:
30.3.1983
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

302.

Aleksei Aleksandrovich
ZHURAVLYEV
(Алексей Алекс
андрович ЖУРАВЛЕВ)

Data nașterii:
30.6.1962
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

303.

Sergei Dmitrievich
LEONOV
(Сергей Дмитриевич
ЛЕОНОВ)

Data nașterii:
9.5.1983
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

304.

Gennady Yurevich
SEMIGIN
(Геннадий Юрьевич
СЕМИГИН)

Data nașterii:
23.3.1964
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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305.

Aleksandr Vasilevich
TERENTYEV
(Александр Васильевич
ТЕРЕНТЬЕВ)

Data nașterii:
1.1.1961
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

306.

Fedot Semyonovich
TUMUSOV
(Федот Семёнович
ТУМУСОВ)

Data nașterii:
30.6.1955
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

307.

Timur Borisovich
KANOKOV
(Тимур Борисович
КАНОКОВ)

Data nașterii:
24.9.1972
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

308.

Igor Aleksandrovich
ANANSKIKH
(Игорь Александрович
АНАНСКИХ)

Data nașterii:
6.9.1966
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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309.

Vadim Vladimirovich
BELOUSOV
(Вадим Владимирович
БЕЛОУСОВ)

Data nașterii:
2.10.1960
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

310.

Dmitry Gennadievich
GUSEV
(Дмитрий Геннадьевич
ГУСЕВ)

Data nașterii:
23.7.1972
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

311.

Aleksandr Aleksan
drovich REMEZKOV
(Александр Алекс
андрович РЕМЕЗКОВ)

Data nașterii:
7.4.1962
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

312.

Andrei Anatolevich
KUZNETSOV
(Андрей Анатольевич
КУЗНЕЦОВ)

Data nașterii:
29.5.1972
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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313.

Sergei Vladimirovich
KABYSHEV
(Сергей Владимирович
КАБЫШЕВ)

Data nașterii:
4.9.1963
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

314.

Mikhail Gennadievich
DELYAGIN
(Михаил Геннадьевич
ДЕЛЯГИН)

Data nașterii:
18.3.1968
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

315.

Oleg Anatolevich
NILOV
(Олег Анатольевич
НИЛОВ)

Data nașterii:
8.5.1962
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

316.

Nikolai Petrovich
BURLYAYEV
(Николай Петрович
БУРЛЯЕВ)

Data nașterii:
3.8.1946
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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317.

Anatoli Gennadievich
AKSAKOV
(Анатолий Геннадьевич
АКСАКОВ)

Data nașterii:
28.11.1957
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

318.

Aleksandr Sergeevich
AKSYONENKO
(Александр Сергеевич
АКСЁНЕНКО)

Data nașterii:
8.3.1986
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

319.

Anatoly Aleksandrovich
WASSERMAN
(Анатолий Алекс
андрович
ВАССЕРМАН / укр.
Анатолiй Олекс
андрович
ВАССЕРМАН)

Data nașterii:
9.12.1952
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

320.

Valery Karlovich
GARTUNG
(Валерий Карлович
ГАРТУНГ)

Data nașterii:
12.11.1960
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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321.

Yuri Innokentevich
GRIGORYEV
(Юрий Иннокентьевич
ГРИГОРЬЕВ)

Data nașterii:
20.9.1969
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

322.

Dmitri Vadimovich
KUZNETSOV
(Дмитрий Вадимович
КУЗНЕЦОВ)

Data nașterii:
5.3.1975
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

323.

Yana Valerievna
LANTRATOVA
(Яна Валерьевна
ЛАНТРАТОВА)

Data nașterii:
14.12.1988
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

324.

Anatoli Ivanovich
LISITSYN
(Анатолий Иванович
ЛИСИЦЫН)

Data nașterii:
26.6.1947
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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325.

Galina Petrovna
KHOVANSKAYA
(Галина Петровна
ХОВАНСКАЯ)

Data nașterii:
23.8.1943
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

326.

Sergey Vasilevich
YAKHNYUK
(Сергей Васильевич
ЯХНЮК)

Data nașterii:
3.7.1962
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

327.

Alexander Vladimirovich
YAKUBOVSKY
(Александр Влад
имирович
ЯКУБОВСКИЙ)

Data nașterii:
7.5.1985
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

328.

Azat Ferdinandovich
YAGAFAROV
(Азат Фердинандович
ЯГАФАРОВ)

Data nașterii:
4.4.1961
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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329.

Aleksandr Vladimirovich
SHCHERBAKOV
(Александр Влад
имирович
ЩЕРБАКОВ)

Data nașterii:
12.5.1965
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

330.

Nikolai Mikhailovich
SHCHEGLOV
(Николай Михайлович
ЩЕГЛОВ)

Data nașterii:
16.3.1960
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

331.

Adalbi Lyulevich
SHKAGOSHEV
(Адальби Люлевич
ШХАГОШЕВ)

Data nașterii:
6.6.1967
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

332.

Vadim Nikolaevich
SHUVALOV
(Вадим Николаевич
ШУВАЛОВ)

Data nașterii:
17.2.1958
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 110
▼M68
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

333.

Igor Nikolaevich
SHUBIN
(Игорь Николаевич
ШУБИН)

Data nașterii:
20.12.1955
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

334.

Nadezhda Vasilevna
SHKOLKINA
(Надежда Васильевна
ШКОЛКИНА)

Data nașterii:
12.5.1970
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

335.

Anton Vladimirovich
SHIPULIN
(Антон Владимирович
ШИПУЛИН)

Data nașterii:
21.8.1987
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

336.

Yuri Nikolaevich
SHVYTKIN
(Юрий Николаевич
ШВЫТКИН)

Data nașterii:
24.5.1965
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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Sergey Viktorovich
CHIZHOV
(Сергей Викторович
ЧИЖОВ)

Data nașterii:
16.3.1964
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

339.

Sergei Vladimirovich
TCHEPIKOV
(Сергей Владимирович
ЧЕПИКОВ)

Data nașterii:
30.1.1967
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

340.

Nikita Yurevich
CHAPLIN
(Никита Юрьевич
ЧАПЛИН)

Data nașterii:
28.7.1982
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

341.

Elena Moiseevna
TSUNAEVA
(Елена Моисеевна
ЦУНАЕВА)

Data nașterii:
13.1.1969
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

337.

_____
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342.

Nikolay Grigorevich
TSED
(Николай Григорьевич
ЦЕД)

Data nașterii:
6.1.1959
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

343.

Murat Ruslanovich
KHASANOV
(Мурат Русланович
ХАСАНОВ)

Data nașterii:
10.12.1970
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

344.

Ekaterina Vladimirovna
KHARCHENKO
(Екатерина Влад
имировна ХАРЧЕНКО)

Data nașterii:
11.8.1977
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

345.

Biysultan Sultanbievich
KHAMZAEV
(Бийсултан Султ
анбиевич ХАМЗАЕВ)

Data nașterii:
24.5.1982
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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346.

Tamara Ivanovna
FROLOVA
(Тамара Ивановна
ФРОЛОВА)

Data nașterii:
2.11.1959
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

347.

Vyacheslav Vasilevich
FOMICHEV
(Вячеслав Васильевич
ФОМИЧЁВ)

Data nașterii:
26.4.1965
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

348.

Vyacheslav FETISOV
(Вячеслав ФЕТИСОВ)

Data nașterii:
20.4.1958
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

349.

Pavel Mikhailovich
FEDYAEV
(Павел Михайлович
ФЕДЯЕВ)

Data nașterii:
31.7.1982
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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350.

Yevgeny Alexeyevich
FYODOROV
(Евгений Алексеевич
ФЁДОРОВ)

Data nașterii:
11.5.1963
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

351.

Airat Zakievich
FARRAKHOV
(Айрат Закиевич
ФАРРАХОВ)

Data nașterii:
17.2.1968
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

352.

Oksana Nikolaevna
FADINA
(Оксана Николаевна
ФАДИНА)

Data nașterii:
3.7.1976
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

353.

Rimma Amirovna
UTYASHEVA
(Римма Амировна
УТЯШЕВА)

Data nașterii:
3.1.1952
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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354.

Larisa Nikolaevna
TUTOVA
(Лариса Николаевна
ТУТОВА)

Data nașterii:
18.10.1969
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

355.

Artyom Viktorovich
TUROV
(Артём Викторович
ТУРОВ)

Data nașterii:
1.3.1984
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

356.

Andrey Fedorovich
TRIFONOV
(Андрей Фёдорович
ТРИФОНОВ)

Data nașterii:
1.5.1965
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

357.

Aleksandr Pavlovich
TETERDINKO
(Александр Павлович
ТЕТЕРДИНКО)

Data nașterii:
20.11.1983
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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358.

Roman Igorevich
TERYUSHKOV
(Роман Игоревич
ТЕРЮШКОВ)

Data nașterii:
20.12.1979
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

359.

Mikhail Borisovich
TERENTYEV
(Михаил Борисович
ТЕРЕНТЬЕВ)

Data nașterii:
14.5.1970
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

360.

Sergey Yurevich TEN
(Сергей Юрьевич ТЕН)

Data nașterii:
25.8.1976
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

361.

Muslim Barisovich
TATRIEV
(Муслим Барисович
ТАТРИЕВ)

Data nașterii:
11.1.1980
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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362.

Michail Vasilevich
TARASENKO
(Михаил Васильевич
ТАРАСЕНКО)

Data nașterii:
21.11.1947
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

363.

Artur Borisovich
TAYMAZOV
(Артур Борисович
ТАЙМАЗОВ)

Data nașterii:
20.7.1979
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

364.

Ekaterina Petrovna
STENYAKINA
(Екатерина Петровна
СТЕНЯКИНА)

Data nașterii:
4.5.1985
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

365.

Mikhail Evgenyevich
STARSHINOV
(Михаил Евгеньевич
СТАРШИНОВ)

Data nașterii:
12.12.1971
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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366.

Aleksandr Yurevich
SPIRIDONOV
(Александр Юрьевич
СПИРИДОНОВ)

Data nașterii:
3.1.1989
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

367.

Sergey Anatolevich
SOLOVEV
(Сергей Анатольевич
СОЛОВЬЕВ)

Data nașterii:
1.5.1961
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

368.

Sergey Mikhailovich
SOKOL
(Сергей Михайлович
СОКОЛ)

Data nașterii:
17.12.1970
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

369.

Viktor Vladimirovich
SMIRNOV
(Виктор Владимирович
СМИРНОВ)

Data nașterii:
9.9.1968
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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370.

Valeriy Stepanovich
SKRUG
(Валерий Степанович
СКРУГ)

Data nașterii:
20.6.1963
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

371.

Andrei Vladimirovich
SKOCH
(Андрей Владимирович
СКОЧ)

Data nașterii:
30.1.1966
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

372.

Gennadiy Ivanovich
SKLYAR
(Геннадий Иванович
СКЛЯР)

Data nașterii:
17.5.1952
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

373.

Aleksandr Anatolevich
SKACHKOV
(Александр
Анатольевич
СКАЧКОВ)

Data nașterii:
21.11.1960
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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374.

Aleksey Vladimirovich
SITNIKOV
(Алексей Влад
имирович
СИТНИКОВ)

Data nașterii:
19.6.1971
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

375.

Pavel Vladimirovich
SIMIGIN
(Павел Владимирович
СИМИГИН)

Data nașterii:
26.7.1968
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

376.

Leonid Jakovlevitch
SIMANOVSKIY
(Леонид Яковлевич
СИМАНОВСКИЙ)

Data nașterii:
19.7.1949
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

377.

Vladimir Borisovich
SENIN
(Владимир Борисович
СЕНИН)

Data nașterii:
17.9.1960
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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378.

Viktor Valentinovich
SELIVERSTOV
(Виктор Валентинович
СЕЛИВЕРСТОВ)

Data nașterii:
2.8.1954
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

379.

Aydyn Nikolaevich
SARYGLAR
(Айдын Николаевич
САРЫГЛАР)

Data nașterii:
22.2.1988
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

380.

Yuliya Vladimirovna
SARANOVA
(Юлия Владимировна
САРАНОВА)

Data nașterii:
21.10.1988
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

381.

Shamsail Yunusovich
SARALIYEV
(Шамсаил Юнусович
САРАЛИЕВ)

Data nașterii:
5.11.1973
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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382.

Aleksandr Mikhailovich
SAMOKUTYAEV
(Александр
Михайлович
САМОКУТЯЕВ)

Data nașterii:
13.3.1970
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

383.

Vladimir Igorevich
SAMOKISH
(Владимир Игоревич
САМОКИШ)

Data nașterii:
20.9.1975
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

384.

Alla Leonidovna
SALAEVA
(Алла Леонидовна
САЛАЕВА)

Data nașterii:
14.9.1979
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

385.

Oleg Vladimirovich
SAVCHENKO
(Олег Владимирович
САВЧЕНКО)

Data nașterii:
25.10.1966
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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386.

Dmitry Ivanovich
SAVELYEV
(Дмитрий Иванович
САВЕЛЬЕВ)

Data nașterii:
25.5.1971
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

387.

Khizri Magomedovich
ABAKAROV
(Хизри Магомедович
АБАКАРОВ)

Data nașterii:
28.6.1960
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

388.

Bekkhan Vakhaevich
AGAYEV
(Бекхан Вахаевич
АГАЕВ)

Data nașterii:
29.3.1975
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

389.

Rahim Azizboevich
ASIMOV
(Рахим Азизбоевич
АЗИМОВ)

Data nașterii:
16.8.1964
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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390.

Elvira Rinatovna
AITKULOVA
(Эльвира Ринатовна
АИТКУЛОВА)

Data nașterii:
19.8.1973
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

391.

Nikolay Nikolaevich
ALEXEYENKO
(Николай Николаевич
АЛЕКСЕЕНКО)

Data nașterii:
29.11.1971
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

392.

Sergey Viktorovich
ALTUKHOV
(Сергей Викторович
АЛТУХОВ)

Data nașterii:
23.2.1982
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

393.

Andrey Gennadievich
ALSHEVSKIH
(Андрей Геннадьевич
АЛЬШЕВСКИХ)

Data nașterii:
14.5.1972
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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394.

Olga Nikolaevna
AMELCHENKOVA
(Ольга Николаевна
АМЕЛЬЧЕНКОВА)

Data nașterii:
5.9.1990
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

395.

Andrey Anatolevich
ANIKEYEV
(Андрей Анатольевич
АНИКЕЕВ)

Data nașterii:
16.12.1961
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

396.

Grigori Viktorovich
ANIKEYEV
(Григорий Викторович
АНИКЕЕВ)

Data nașterii:
28.2.1972
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

397.

Igor Aleksandrovich
ANTROPENKO
(Игорь Александрович
АНТРОПЕНКО)

Data nașterii:
10.12.1969
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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398.

Olga Nikolaevna
ANUFRIYEVA
(Ольга Николаевна
АНУФРИЕВА)

Data nașterii:
18.8.1974
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

399.

Valentina Nikolaevna
ARTAMONOVA
(Валентина Николаевна
АРТАМОНОВА)

Data nașterii:
13.12.1960
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

400.

Aljona Igorevna
ARSCHINOVA
(Алёна Игоревна
АРШИНОВА)

Data nașterii:
3.3.1985
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

401.

Rinat Zaydulaevich
AYUPOV
(Ринат Зайдулаевич
АЮПОВ)

Data nașterii:
13.8.1974
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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403.

Timofey BAZHENOV
(Тимофей БАЖЕНОВ)

Data nașterii:
25.1.1976
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

404.

Zarif Zakirovich
BAIGUSKAROV
(Зариф Закирович
БАЙГУСКАРОВ)

Data nașterii:
30.6.1967
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

405.

Bekkhan Abdulkhami
dovich BARAKHOYEV
(Бекхан Абдулх
амидович БАРАХОЕВ)

Data nașterii:
1.8.1973
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

406.

Anton Aleksandrovich
BASANSKY
(Антон Александрович
БАСАНСКИЙ)

Data nașterii:
9.7.1987
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 128
▼M68
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

407.

Rima Akberdinowna
BATALOVA
(Рима Акбердиновна
БАТАЛОВА)

Data nașterii:
1.1.1964
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

408.

Vitaly Viktorovich
BAKHMETYEV
(Виталий Викторович
БАХМЕТЬЕВ)

Data nașterii:
12.8.1961
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

409.

Badma Nikolaevich
BASHANKAYEV
(Бадма Николаевич
БАШАНКАЕВ)

Data nașterii:
16.6.1978
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

410.

Irina Victorovna
BELYCH
(Ирина Викторовна
БЕЛЫХ)

Data nașterii:
16.8.1964
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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411.

Svetlana Victorovna
BESSARAB
(Светлана Викторовна
БЕССАРАБ)

Data nașterii:
7.12.1970
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

412.

Daniil Vladimirovich
BESSARABOV
(Даниил Владимирович
БЕССАРАБОВ)

Data nașterii:
9.7.1976
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

413.

Sergey Yurevich
BIDONKO
(Сергей Юрьевич
БИДОНЬКО)

Data nașterii:
18.8.1975
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

414.

Artyom Aleksandrovich
BICHAYEV
(Артём Александрович
БИЧАЕВ)

Data nașterii:
4.4.1990
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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415.

Irek Borissowitsch
BOGUSLAWSKI
(Ирек Борисович
БОГУСЛАВСКИЙ)

Data nașterii:
9.9.1967
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

416.

Jelena Veniaminovna
BONDARENKO
(Елена Вениаминовна
БОНДАРЕНКО)

Data nașterii:
10.6.1968
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

417.

Alexander Aleksan
drovich BORISSOV
(Александр Алекс
андрович БОРИСОВ)

Data nașterii:
17.8.1974
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

Nikolay Ivanovich
BORTSOV
(Николай Иванович
БОРЦОВ)

Data nașterii:
8.5.1945
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

_____

419.
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420.

Sergey Mikhailovich
BOYARSKIY
(Сергей Михайлович
БОЯРСКИЙ)

Data nașterii:
24.1.1980
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

421.

Nikolai Gavrilovich
BRYKIN
(Николай Гаврилович
БРЫКИН)

Data nașterii:
25.11.1959
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

422.

Nikolai Robertovich
BUDUYEV
(Николай Робертович
БУДУЕВ)

Data nașterii:
24.3.1974
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

423.

Vadim Evgenyevich
BULAVINOV
(Вадим Евгеньевич
БУЛАВИНОВ)

Data nașterii:
20.3.1963
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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424.

Sergey Vladimirovich
BURLAKOV
(Сергей Владимирович
БУРЛАКОВ)

Data nașterii:
26.5.1971
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

425.

Vladimir Vladimirovich
BURMATOV
(Владимир Влад
имирович
БУРМАТОВ)

Data nașterii:
18.8.1981
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

426.

Maria Valerjevna
BUTINA
(Мария Валерьевна
БУТИНА)

Data nașterii:
10.11.1988
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

427.

Tatiana Victorovna
BUTSKAYA
(Татьяна Викторовна
БУЦКАЯ)

Data nașterii:
8.5.1975
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 133
▼M68
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

428.

Ernest Abdulovich
VALEEV
(Эрнест Абдулович
ВАЛЕЕВ)

Data nașterii:
7.4.1950
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

429.

Oleg Dorianovich
VALENCHUK
(Олег Дорианович
ВАЛЕНЧУК)

Data nașterii:
14.9.1960
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

430.

Nikolai Sergeevich
VALUEEV
(Николай Сергеевич
ВАЛУЕВ)

Data nașterii:
21.8.1973
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

431.

Maria Victorovna
VASILKOVA
(Мария Викторовна
ВАСИЛЬКОВА)

Data nașterii:
13.2.1978
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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432.

Alexey Borisovich
VELLER
(Алексей Борисович
ВЕЛЛЕР)

Data nașterii:
9.1.1966
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

433.

Sergey Alexeyevich
VEREMEENKO
(Сергей Алексеевич
ВЕРЕМЕЕНКО)

Data nașterii:
26.9.1955
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

434.

Roman Mikhailovich
VODYANOV
(Роман Михайлович
ВОДЯНОВ)

Data nașterii:
25.11.1982
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

435.

Ilya Svetoslavovich
VOLFSON
(Илья Светославович
ВОЛЬФСОН)

Data nașterii:
8.6.1981
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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436.

Andrey Viktorovich
VOROBEV
(Андрей Викторович
ВОРОБЬЁВ)

Data nașterii:
24.7.1985
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

437.

Anatoliy VORO
NOVSKIY
(Анатолий ВОРОН
ОВСКИЙ)

Data nașterii:
28.12.1966
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

438.

Anatoli Borisovich
VYBORNY
(Анатолий Борисович
ВЫБОРНЫЙ)

Data nașterii:
8.6.1965
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

439.

Abdulkhakim Kutbudi
novich GADZHIYEV
(Абдулхаким
Кутбудинович
ГАДЖИЕВ)

Data nașterii:
13.2.1966
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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440.

Murad Stanislavovich
GADZHIYEV
(Мурад Станиславович
ГАДЖИЕВ)

Data nașterii:
31.7.1961
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

441.

Ruslan Gadzhievich
GADZHIYEV
(Руслан Гаджиевич
ГАДЖИЕВ)

Data nașterii:
29.8.1978
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

442.

Oleg Vladimirovich
GARIN
(Олег Владимирович
ГАРИН)

Data nașterii:
26.12.1973
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

443.

Dzhamaladin Nabievich
GASANOV
(Джамаладин Набиевич
ГАСАНОВ)

Data nașterii:
5.8.1964
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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444.

Zaur Dalkhatovich
GEKKIEV
(Заур Далхатович
ГЕККИЕВ)

Data nașterii:
12.2.1961
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

445.

Olga Mikhailovna
GERMANOVA
(Ольга Михайловна
ГЕРМАНОВА)

Data nașterii:
26.9.1961
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

446.

Anton Aleksandrovich
GETTA
(Антон Александрович
ГЕТТА)

Data nașterii:
29.4.1980
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

447.

Dinar Zagitovich
GILMUTDINOV
(Динар Загитович
ГИЛЬМУТДИНОВ)

Data nașterii:
10.8.1969
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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448.

Ildar Irekovich
GILMUTDINOV
(Ильдар Ирекович
ГИЛЬМУТДИНОВ)

Data nașterii:
3.9.1962
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

449.

Andrei Petrovich
GIMBATOV
(Андрей Петрович
ГИМБАТОВ)

Data nașterii:
19.7.1979
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

450.

Boris Mikhailovich
GLADKIKH
(Борис Михайлович
ГЛАДКИХ)

Data nașterii:
16.2.1983
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

451.

Aleksey GOVYRIN
(Алексей ГОВЫРИН)

Data nașterii:
26.5.1983
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 139
▼M68
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

452.

Oleg Aleksandrovich
GOLIKOV
(Олег Александрович
ГОЛИКОВ)

Data nașterii:
21.10.1968
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

453.

Nikolay Aleksandrovich
GONCHAROV
(Николай Алекс
андрович ГОНЧАРОВ)

Data nașterii:
13.1.1984
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

454.

Anton Vadimovich
GORELKIN
(Антон Вадимович
ГОРЕЛКИН)

Data nașterii:
22.12.1982
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

455.

Andrey Yurevich
GOROKHOV
(Андрей Юрьевич
ГОРОХОВ)

Data nașterii:
13.1.1960
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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456.

Andrey Viktorovich
GURULEV
(Андрей Викторович
ГУРУЛЁВ)

Data nașterii:
16.10.1967
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

457.

Galina Innokentievna
DANCHIKOVA
(Галина Иннокентьевна
ДАНЧИКОВА)

Data nașterii:
13.8.1954
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

458.

Ivan Ivanovich DEMTS
CHENKO
(Иван Иванович
ДЕМЧЕНКО)

Data nașterii:
27.9.1960
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

459.

Viktor Efimovich
DERYABKIN
(Виктор Ефимович
ДЕРЯБКИН)

Data nașterii:
11.5.1954
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 141
▼M68
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

460.

Viktor Viktorovich
DSJUBA
(Виктор Викторович
ДЗЮБА)

Data nașterii:
10.8.1977
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

461.

Oleg Dmitrievich
DIMOV
(Олег Дмитриевич
ДИМОВ)

Data nașterii:
8.3.1968
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

462.

Akhmed Shamkhanovich
DOGAYEV
(Ахмед Шамханович
ДОГАЕВ)

Data nașterii:
18.8.1965
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

463.

Nikolay Aleksandrovich
DOLUDA
(Николай Алекс
андрович ДОЛУДА)

Data nașterii:
10.6.1952
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 142
▼M68
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

464.

Andrey Nikolaevich
DOROSHENKO
(Андрей Николаевич
ДОРОШЕНКО)

Data nașterii:
10.3.1977
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

465.

Yuliya Nikolaevna
DROZHZHINA
(Юлия Николаевна
ДРОЖЖИНА)

Data nașterii:
1.3.1990
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

466.

Alexander Sergeevich
DROZDOV
(Александр Сергеевич
ДРОЗДОВ)

Data nașterii:
1.11.1970
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

467.

Tatyana Ivanovna
DYAKONOVA
(Татьяна Ивановна
ДЬЯКОНОВА)

Data nașterii:
22.4.1970
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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468.

Yelena Alexandrovna
YEVTYUKHOVA
(Елена Александровна
ЕВТЮХОВА)

Data nașterii:
7.8.1970
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

469.

Aleksey Petrovich
YEZUBOV
(Алексей Петрович
ЕЗУБОВ)

Data nașterii:
10.2.1948
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

470.

Vitali Borisovich
JEFIMOW
(Виталий Борисович
ЕФИМОВ)

Data nașterii:
4.4.1940
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

471.

Konstantin Yurevich
ZAKHAROV
(Константин Юрьевич
ЗАХАРОВ)

Data nașterii:
31.3.1973
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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472.

Viktor Vladislavovich
SUBAREV
(Виктор Bладиславович
ЗУБАРЕВ)

Data nașterii:
20.2.1961
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

473.

Oleg Ivanovich
IVANINSKIY
(Олег Иванович
ИВАНИНСКИЙ)

Data nașterii:
5.6.1966
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

474.

Vladimir Valerievich
IVANOV
(Владимир Валерьевич
ИВАНОВ)

Data nașterii:
10.2.1971
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

475.

Maxim Anatolevich
IVANOV
(Максим Анатольевич
ИВАНОВ)

Data nașterii:
24.11.1967
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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476.

Maksim Evgenyevich
IVANOV
(Максим Евгеньевич
ИВАНОВ)

Data nașterii:
23.5.1987
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

477.

Irina Valentinovna
IVENSKIKH
(Ирина Валентиновна
ИВЕНСКИХ)

Data nașterii:
22.7.1972
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

478.

Leonid Grigorievich
IVLEV
(Леонид Григорьевич
ИВЛЕВ)

Data nașterii:
1.5.1953
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

479.

Viktor Aleksandrovich
IGNATOV
(Виктор Алекс
андрович ИГНАТОВ)

Data nașterii:
15.10.1968
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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480.

Igor Nikolaevich
IGOSHIN
(Игорь Николаевич
ИГОШИН)

Data nașterii:
11.12.1970
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

481.

Vladimir Alexeyevich
ILYNIKH
(Владимир Алексеевич
ИЛЬИНЫХ)

Data nașterii:
20.5.1975
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

482.

Alexander Vladimirovich
ILTYAKOV
(Александр Влад
имирович ИЛЬТЯКОВ)

Data nașterii:
9.10.1971
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

483.

Andrei Konstantinovich
ISSAJEV
(Андрей Конс
тантинович ИСАЕВ)

Data nașterii:
1.10.1964
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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484.

Dmitry Viktorovich
ISLAMOV
(Дмитрий Викторович
ИСЛАМОВ)

Data nașterii:
5.12.1977
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

485.

Dmitry Mikhailovich
KADENKOV
(Дмитрий Михайлович
КАДЕНКОВ)

Data nașterii:
3.5.1972
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

486.

Viktor Alexeyevich
KAZAKOV
(Виктор Алексеевич
КАЗАКОВ)

Data nașterii:
4.4.1949
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

487.

Rustam Galiullovich
KALIMULLIN
(Рустам Галиуллович
КАЛИМУЛЛИН)

Data nașterii:
2.1.1958
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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488.

Alexei Valerianovich
KANAYEV
(Алексей Валерианович
КАНАЕВ)

Data nașterii:
30.9.1971
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

489.

Georgy Aleksandrovich
KARLOV
(Георгий Алекс
андрович КАРЛОВ)

Data nașterii:
4.1.1971
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Evgenyevich
KARPOV
(Анатолий Евгеньевич
КАРПОВ)

Data nașterii:
23.5.1951
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Valerievich
KARTAPOLOV
(Андрей Валериевич
КАРТАПОЛОВ)

Data nașterii:
9.11.1963
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 149
▼M68
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

492.

Igor Yurevich
KASTYUKEVICH
(Игорь Юрьевич
КАСТЮКЕВИЧ)

Data nașterii:
6.12.1976
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

493.

Pavel Rurikovich
KACHKAEV
(Павел Рюрикович
КАЧКАЕВ)

Data nașterii:
4.10.1951
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Ivanovich KVITKA
(Иван Иванович
КВИТКА)

Data nașterii:
4.5.1967
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Borisovich
KIDYAEV
(Виктор Борисович
КИДЯЕВ)

Data nașterii:
9.7.1956
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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496.

Mikhail Vladimirovich
KIZEEV
(Михаил Влад
имирович КИЗЕЕВ)

Data nașterii:
31.3.1978
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

497.

Mikhail Leonidovich
KISLYAKOV
(Михаил Леонидович
КИСЛЯКОВ)

Data nașterii:
18.11.1975
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Borisovich
KOGAN
(Александр Борисович
КОГАН)

Data nașterii:
26.2.1969
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Gumarovna
KOGOGINA
(Альфия Гумаровна
КОГОГИНА)

Data nașterii:
22.2.1968
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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500.

Aleksandr Nikolaevich
KOZLOVSKIY
(Александр
Николаевич КОЗЛ
ОВСКИЙ)

Data nașterii:
5.5.1973
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

501.

Andrey Ivanovich
KOLESNIK
(Андрей Иванович
КОЛЕСНИК)

Data nașterii:
26.2.1960
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Alexeyevich
KOLESNIKOV
(Олег Алексеевич
КОЛЕСНИКОВ)

Data nașterii:
11.9.1968
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Vladimirovich
KOLUNOV
(Сергей Владимирович
КОЛУНОВ)

Data nașterii:
22.3.1973
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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504.

Vladimir Mikhailovich
KONONOV
(Владимир
Михайлович
КОНОНОВ)

Data nașterii:
13.3.1958
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

505.

Olga Vladimirovna
KOROBOVA
(Ольга Владимировна
КОРОБОВА)

Data nașterii:
15.9.1978
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Vasilevna
KOSTENKO
(Наталья Васильевна
КОСТЕНКО)

Data nașterii:
9.8.1980
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Nikolaevich
KOTKIN
(Сергей Николаевич
КОТКИН)

Data nașterii:
11.3.1956
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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508.

Denis Borisovich
KRAVCHENKO
(Денис Борисович
КРАВЧЕНКО)

Data nașterii:
17.4.1976
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

509.

Anton Alexeyevich
KRASNOSHTANOV
(Антон Алексеевич
КРАСНОШТАНОВ)

Data nașterii:
10.6.1986
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Vladimirovich
KRIVONOSOV
(Сергей Владимирович
КРИВОНОСОВ)

Data nașterii:
29.5.1971
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Vladimirovich
KUZMIN
(Михаил Влад
имирович КУЗЬМИН)

Data nașterii:
5.8.1955
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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512.

Tatyana Alekseevna
KUSAYKO
(Татьяна Алексеевна
КУСАЙКО)

Data nașterii:
15.1.1960
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

513.

Vitaliy Vasilevich
KUSHNAREV
(Виталий Васильевич
КУШНАРЁВ)

Data nașterii:
1.5.1975
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Fedorovich
LAVRINENKO
(Алексей Фёдорович
ЛАВРИНЕНКО)

Data nașterii:
20.8.1955
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Viktorovich
LAMEYKIN
(Дмитрий Викторович
ЛАМЕЙКИН)

Data nașterii:
27.2.1977
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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516.

Yevgeniy Viktorovich
LEBEDEV
(Евгений Викторович
ЛЕБЕДЕВ)

Data nașterii:
12.12.1957
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

517.

Anatoliy Fedorovich
LESUN
(Анатолий Фёдорович
ЛЕСУН)

Data nașterii:
27.2.1959
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Fedorovich
LISSOVSKI
(Сергей Фёдорович
ЛИСОВСКИЙ)

Data nașterii:
25.4.1960
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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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Vitali Viktorovich
LIKHACHOV
(Виталий Викторович
ЛИХАЧЁВ)

Data nașterii:
22.2.1964
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Yurevich
LOGINOV
(Вячеслав Юрьевич
ЛОГИНОВ)

Data nașterii:
9.1.1979
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Ivanovich LOOR
(Иван Иванович
ЛООР)

Data nașterii:
11.12.1955
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Nikolaevich
LOTSMANOV
(Дмитрий Николаевич
ЛОЦМАНОВ)

Data nașterii:
2.3.1975
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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.

_____
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525.

Roman Valerievich
LYUBARSKIY
(Роман Валерьевич
ЛЮБАРСКИЙ)

Data nașterii:
16.7.1980
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Georgievich
MAZHUGA
(Александр Георгиевич
МАЖУГА)

Data nașterii:
6.8.1980
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Serafi
movich MAKAROV
(Вячеслав
Серафимович
МАКАРОВ)

Data nașterii:
7.5.1955
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Gayozovic
MAKIYEV
(Зураб Гайозович
МАКИЕВ)

Data nașterii:
30.9.1976
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Aleksan
drovich MAXIMOV
(Александр Алекс
андрович
МАКСИМОВ)

Data nașterii:
15.11.1946
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Mirkhatimovich
MARDANSHIN
(Рафаэль Мирха
тимович
МАРДАНШИН)

Data nașterii:
24.12.1961
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Pavlovich
MARKOV
(Андрей Павлович
МАРКОВ)

Data nașterii:
30.6.1972
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Raisovich
METSHIN
(Айдар Раисович
МЕТШИН)

Data nașterii:
27.8.1963
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Valentinovich
MILONOV
(Виталий
Валентинович
МИЛОНОВ)

Data nașterii:
23.1.1974
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Ivanovich
MOROZOV
(Сергей Иванович
МОРОЗОВ)

Data nașterii:
10.12.1956
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Vasilevna
NAZAROVA
(Наталья Васильевна
НАЗАРОВА)

Data nașterii:
22.12.1953
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Igorevich
NEMKIN
(Антон Игоревич
НЕМКИН)

Data nașterii:
22.8.1983
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Petrovich
NIKOLAEV
(Николай Петрович
НИКОЛАЕВ)

Data nașterii:
2.4.1970
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Olegovych
NIFANTIEV
(Евгений Олегович
НИФАНТЬЕВ)

Data nașterii:
14.9.1978
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 NURBA
GANDOV
(Нурбаганд НУРБ
АГАНДОВ)

Data nașterii:
19.3.1957
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Vasilevna
OGLOBLINA
(Юлия Васильевна
ОГЛОБЛИНА),

Data nașterii:
1.11.1989
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Anatolevich
OGUL
(Леонид Анатольевич
ОГУЛЬ)

Data nașterii:
26.10.1963
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Alekseevna
ORLOVA
(Наталья Алексеевна
ОРЛОВА)

Data nașterii:
29.8.1969
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 162
▼M68
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

545.

Gennadiy Olegovych
PANIN
(Геннадий Олегович
ПАНИН)

Data nașterii:
13.6.1981
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Vasilevich
PANKOV
(Николай Васильевич
ПАНКОВ)

Data nașterii:
5.1.1965
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Alexeyevich
PERVYSHOV
(Евгений Алексеевич
ПЕРВЫШОВ)

Data nașterii:
4.5.1976
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Anatolevich
PETROV
(Вячеслав Анатольевич
ПЕТРОВ)

Data nașterii:
17.8.1969
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Valerievich
PETROV
(Сергей Валериевич
ПЕТРОВ)

Data nașterii:
19.4.1965
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Aleksandrovich
PETROV
(Юрий Александрович
ПЕТРОВ)

Data nașterii:
10.4.1947
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Yurevich
PETRUNIN
(Николай Юрьевич
ПЕТРУНИН)

Data nașterii:
27.2.1976
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Nikolaevna
PIVNENKO
(Валентина Николаевна
ПИВНЕНКО)

Data nașterii:
14.6.1947
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Vasilevna
PILIPENKO
(Ольга Васильевна
ПИЛИПЕНКО)

Data nașterii:
4.1.1966
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Yurevich PIROG
(Дмитрий Юрьевич
ПИРОГ)

Data nașterii:
27.6.1980
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Nikolaevich
PLOTNIKOV
(Владимир Николаевич
ПЛОТНИКОВ)

Data nașterii:
30.11.1961
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Vladimirovna
POLUYANOVA
(Наталия Влад
имировна
ПОЛУЯНОВА)

Data nașterii:
11.3.1981
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Nikolaevich
PONOMAREV
(Аркадий Николаевич
ПОНОМАРЁВ)

Data nașterii:
16.5.1956
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Sergeevich
PROKOPYEV
(Александр Сергеевич
ПРОКОПЬЕВ)

Data nașterii:
5.8.1986
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Viktorovich
PTITSYN
(Роман Викторович
ПТИЦЫН)

Data nașterii:
8.9.1975
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Matusovich
REZNIK
(Владислав Матусович
РЕЗНИК)

Data nașterii:
17.5.1954
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Iosifovich
RESIN
(Владимир Иосифович
РЕСИН)

Data nașterii:
21.2.1936
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Sergeevna
RODINA
(Виктория Сергеевна
РОДИНА)

Data nașterii:
29.10.1989
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Konstantinovna
RODNINA
(Ирина Констант
иновна РОДНИНА)

Data nașterii:
12.9.1949
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Yurevich
ROMANENKO
(Роман Юрьевич
РОМАНЕНКО)

Data nașterii:
9.8.1971
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Valentinovich
ROMANOV
(Михаил Валентинович
РОМАНОВ)

Data nașterii:
3.11.1984
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Nikolaevich
RUDENSKY
(Игорь Николаевич
РУДЕНСКИЙ)

Data nașterii:
11.9.1962
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Grigorievich
RUMYANTSEV
(Александр
Григорьевич
РУМЯНЦЕВ)

Data nașterii:
12.2.1947
Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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 Anatolievna
RYABTSEVA
(Жанна Анатольевна
РЯБЦЕВА)

Data nașterii:
8.12.1977
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 „Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk”,
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
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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

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

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 începând cu
19 septembrie 2021. Vicepreședinte al
Comisiei Dumei de Stat pentru politica
informaţională, tehnologiile informaţiei și
comunicaţii.
Pentru sprijinul și implicarea sa în anexarea
ilegală a Crimeei, i s-a decernat de către
„autorităţile” locale medalia „Pentru
apărarea »Republicii Crimeea«”.
Propagandist la televiziunea rusă. A susţinut
că statalitatea Ucrainei este „un mit” și că
controlul real asupra Ucrainei și autorităţilor
sale este exercitat de Statele Unite.
Prin urmare, a sprijinit acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

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
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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

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
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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
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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 Dmitrevich
SIMONENKO
(Сергей Дмитриевич
СИМОНЕНКО)

Funcţie:
general-maior,
ministru adjunct al
apărării responsabil
cu armamentul, șeful
armamentului
Data nașterii:
2.4.1968
Locul nașterii:
Kostyukovichi,
regiunea Mogilyov,
Belarus
Sexul: masculin

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 începând cu
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. Prin urmare, în calitatea sa de
general-maior și ministru adjunct al apărării
responsabil cu armamentul al Republicii
Belarus, Sergei Simonenko 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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662.

Andrei Valerianovich
BURDYKO
(Андрей Валерьянович
БУРДЫКО)

Funcţie:
general-maior,
ministru adjunct al
apărării responsabil
cu logistica, șeful
logisticii
Locul nașterii: Plesh
chenitsy, regiunea
Minsk, Belarus
Sexul: masculin

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 începând cu 24 februarie 2022, în
special prin găzduirea și participarea la
exerciţii comune ale forţelor armate din
Belarus și Rusia în săptămânile care au
precedat agresiunea militară. Prin urmare,
în calitatea sa de general-maior 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 teri
torială, suveranitatea 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)
(Юрий Витольдович
ШУЛЕЙКО)

Data nașterii: 1968
Locul nașterii:
Kozlovshchina, în
districtul Dyatlovo,
oblastul Grodno,
Belarus
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, URSS
(în prezent Uzbe
kistan)
Pașaport: pașaport
rusesc nr. 55 0314316,
perioadă de valabi
litate: 6.12.20196.12.2029
Funcţie: oligarh rus
Sexul: masculin

Alisher
Usmanov
este
un
oligarh
pro-Kremlin cu legături deosebit de strânse
cu președintele 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 a căror situaţie
depinde de voinţa președintelui. 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 influentului consilier
al lui Vladimir Putin pe nume Valentin
Yumashev. Dmitry Medvedev, vicepreșe
dintele 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, a oferit în mod activ sprijin
material sau financiar factorilor de decizie
ruși responsabili de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.

28.2.2022

▼M68

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 190
▼M68
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

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
pro-Kremlin 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.

▼M51

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.
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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.
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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.

▼M68

676.

Sergei Pavlovich
ROLDUGIN
(Сергей Павлович
РОЛДУГИН)

Data nașterii:
28.9.1951
Locul nașterii:
oblastul Sahalin,
Federaţia Rusă
Funcţie: violoncelist,
om de afaceri, prieten
apropiat al lui
Vladimir Putin
Sexul: masculin

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 cinci entităţi offshore și
își păstrează activele la Bank Rossiya (care
face
obiectul
sancţiunilor
Uniunii),
cunoscută la Moscova drept „portofelul lui
Putin”. Potrivit investigaţiei Consorţiului
Internaţional al Jurnaliștilor de Investigaţie,
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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 194
▼M51
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

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.

▼M68

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
Sexul: masculin

Vitaly Savelyev este ministrul transpor
turilor al Federaţiei Ruse și membru al
consiliului de administraţie al Căilor Ferate
ruse, numit în funcţia respectivă 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.
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.

28.2.2022

681.

Andrey Anatolyevich
TURCHAK
(Андрей Анатольевич
ТУРЧАК)

Data nașterii:
20.12.1975
Locul nașterii:
Leningrad, URSS (în
prezent Sankt
Petersburg, Federaţia
Rusă)
Funcţie: secretar al
consiliului general al
partidului Rusia Unită
Prim-vicepreședinte
al consiliului
federativ.
Sexul: masculin

Andrey Turchak este secretar al consiliului
general al partidului Rusia Unită și
prim-vicepreședinte 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.
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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, conducătorul entităţii sepa
ratiste, 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

Data nașterii:
4.1.1966

(Тигран Эдмондович
КЕОСАЯН)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Funcţie: actor și
regizor, gazda
emisiunii de
propagandă TV
privind afacerile
politice de pe canalul
NTV, denumită
„International
Sawmill with Tigran
Keosayan”.
Sexul: masculin

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 finanţată de stat „Gaterul
internaţional cu Tigran Keosayan” („Interna
tional 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 așanumitei „Republici Populare Doneţk” în
Doneţk cu scopul de a răspândi doctrina
„Donbasului rusesc”. A acuzat public
Ucraina de escaladarea 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.
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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, prim șef
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.

▼M51

683.

Olga Vladimirovna
SKABEYEVA

Data nașterii:
11.12.1984

(Ольга Владимировна
СКАБЕЕВА)

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

Data nașterii:
27.10.1964

(Алексaндр
Анатольевич
ПОНОМАРEНКО)

Locul nașterii:
Bilohirsk, RSS
Ucraineană (în
prezent Ucraina)
Funcţie: oligarh rus,
președinte al consi
liului de administraţie
al aeroportului inter
naţional Șeremetievo
Sexul: masculin

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 teri
toriul Peninsulei Crimeea anexate ilegal. A
fost implicat în finanţarea palatului de lângă
Gelendzhik, considerat a fi utilizat personal
de președintele Putin.

28.2.2022

Prin urmare, a oferit în mod activ sprijin
material sau financiar factorilor de decizie
ruși responsabili de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.

▼M51

685.

Modest Alexeyevich
KOLEROV

Data nașterii:
12.4.1963

(Модест Алексеевич
КОЛЕРОВ)

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.

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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Date de identificare

Roman Georgievich
BABAYAN

Data nașterii:
7.12.1967

(Роман Георгиевич
БАБАЯН)

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

Motive

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.

Data
includerii pe
listă

28.2.2022

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.

▼M68

687.

Yevgeniy Nikolaevich
PRILEPIN

Data nașterii:
7.7.1975

(Евгений Николаевич
ПРИЛЕПИН)

Locul nașterii: Il’inka,
Federaţia Rusă

alias Zakhar PRILEPIN

Funcţie: jurnalist,
scriitor, copreședinte
al partidului „O Rusie
Justă – Patrioţi –
Pentru Adevăr”,
activist.

(Захар ПРИЛЕПИН)
alias Yevgeniy
LAVLINSKIY
(Евгений ЛАВЛ
ИНСКИЙ)

Sexul: masculin

Dl Prilepin este un activist, jurnalist și
scriitor rus, copreședinte al partidului „O
Rusie Justă – 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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includerii pe
listă

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

Data nașterii:
18.7.1975

(Антон Вячеславович
КРАСОВСКИЙ)

Locul nașterii:
Podolsk, Federaţia
Rusă

alias Anton Vyachesla
vovich KUZNETSOVKRASOVSKY
(Антон Вячеславович
КУЗНЕЦОВКРАСОВСКИЙ).

689.

Funcţie: activist,
jurnalist, propa
gandist, gazda
talk-show-ului „Anto
nimele” pe postul RT,
un canal de tele
viziune finanţat de
statul rus

Dl Anton Krasovsky este jurnalist și gazda
talk-show-ului „Antonimele” pe postul RT,
un canal de televiziune finanţat de statul rus.
A răspândit propagandă antiucraineană. 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 „înlă
turarea constituţiei Ucrainei” și „arderea
acesteia pe strada Khreshchatyk”. În plus,
a sugerat că Ucraina ar trebui să devină
parte a Rusiei.

Sexul: masculin

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.

Arkady Viktorovich
MAMONTOV

Data nașterii:
26.5.1962

(Аркадий Викторович
МАМОНТОВ)

Locul nașterii: Novo
sibirsk, Federaţia
Rusă

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.

Funcţie: jurnalist și
prezentator TV, gazda
emisiunii de tele
viziune „Programul
autorului de Arkady
Mamontov” pe
canalul TV
Rossiya-1, autor de
filme documentare
Sexul: masculin

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.

28.2.2022
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690.

Date de identificare

Sergei Mikhailovich
PINCHUK

Data nașterii:
26.7.1971

(Сергей Михайлович
ПИНЧУК)

Locul nașterii:
Sevastopol, RSS
Ucraineană (în
prezent Ucraina)
Funcţie: viceamiral,
prim-comandant-șef
adjunct al Flotei
Mării Negre
Sexul: masculin

Motive

Sergey Pinchuk este viceamiral și
prim-comandant-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.

Data
includerii pe
listă

28.2.2022

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 sau 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.

691.

Alexey Yurevich
AVDEEV

Data nașterii:
17.5.1967

(Алексей Юрьевич
АВДЕЕВ)

Locul nașterii:
Tașkent, fosta URSS
(în prezent Uzbe
kistan)
Funcţie:
locotenent-general,
comandant-adjunct 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
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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. După decizia lui Vladimir Putin
de a recunoaște așa-numita „Republică
Populară Doneţk” și așa-numita „Republică
Populară Luhansk”, soldaţi aparţinând
Districtului militar de sud au pătruns pe teri
toriul acestor două republici autoproclamate.
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.

▼M51

692.

Rustam Usmanovich
MURADOV

Data nașterii:
21.3.1973

(МУРАДОВ Рустам
Усманович)

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.

▼M68

693.

Andrey Ivanovich
SYCHEVOY

Data nașterii:
16.5.1969

(Андрей Иванович
СЫЧЕВОЙ)

Locul nașterii: satul
Troitskaya, districtul
Krymsky, teritoriul
Krasnodar, URSS (în
prezent Federaţia
Rusă)
Funcţie:
general-locotenent,
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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694.

Gennady Nikolayevich
TIMCHENKO
(Геннадий Николаевич
ТИМЧЕНКО)

Date de identificare

Motive

Funcţie: proprietar al
grupului privat de
investiţii Volga
Group (Grupul
Volga)

Gennady Timchenko este o veche cunoștinţă
de-a președintelui Federaţiei Ruse, Vladimir
Putin, fiind descris de mulţi drept unul
dintre oamenii săi de încredere.

Data nașterii:
9.11.1952
Locul nașterii:
Leninakan, Uniunea
Sovietică (în prezent
Gyumri, Armenia)
Cetăţenie: armeană,
rusă, finlandeză
Sexul: masculin

Data
includerii pe
listă

28.2.2022

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.

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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Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

Motive

Data
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listă

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
(rusă: Игорь Влад
имирович МОЖИЛ
ОВСКИЙ;
belarusă: Iгар Уладзi
мiравiч
МАЖЫЛОЎСКI)

Data nașterii:
28.2.1971
Locul nașterii:
Dubrovno, RSS
Belarusă, în prezent
Belarus
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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699.

Date de identificare

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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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

▼M68

701.

Ivan Josephovich
BOGUSLAVSKY

Data nașterii:
4.8.1968

(rusă: Иван Иосифович
БОГУСЛАВСКИЙ;

Locul nașterii:
Kalivaria, RSS
Belarusă (în prezent
Belarus)

belarusă: Iван Iосiфавiч
БАГУСЛАЎСКI)

Funcţie:
general-maior, șeful
Inspectoratului
Militar Principal al
Forţelor Armate din
cadrul Ministerului
Apărării din Belarus
Cetăţenie: belarusă
Sexul: masculin

702.

Dmitry Anatolievich
MIHOLAP

Data nașterii:
28.12.1974

(rusă: Дмитрий
Анатольевич
МИХОЛАП;

Locul nașterii:
Bukino, RSS
Belarusă (în prezent
Belarus)

belarusă: Дзмiтрый
Анатольевiч
МIХАЛАП)

Funcţie: colonel,
comandant adjunct al
Forţei Aeriene și al
Forţelor de Apărare
Aeriană belaruse
Cetăţenie: belarusă

Ivan Boguslavsky deţine funcţia de șef al
Inspectoratului Militar Principal al Forţelor
Armate din cadrul Ministerului Apărării din
Belarus.

2.3.2022

Belarusul 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.

Dmitry Miholap deţine funcţia de
comandant adjunct al Forţei Aeriene și al
Forţelor de Apărare Aeriană belaruse.
Belarusul 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.

Sexul: masculin
Fiind un membru de grad superior al
forţelor armate din Belarus, Dmitry
Miholap participă la acţiunile Belarusului
de sprijinire a agresiunii Rusiei împotriva
Ucrainei.

2.3.2022
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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.

▼M68

704.

Victor Vladimirovich
SOYKO

Data nașterii:
3.7.1971

(rusă: Виктор Влад
имирович СОЙКО;

Locul nașterii:
Komsomolskaya,
RSS Belarusă (în
prezent Belarus)

belarusă: Вiктар Улад
зiмiравiч СОЙКА)

Funcţie: colonel,
comandant adjunct
responsabil de
armamente și șef al
Departamentului
pentru armamente 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.
Belarusul 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.

2.3.2022
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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

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.

Sexul: masculin
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.

2.3.2022
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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

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

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.

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.

2.3.2022
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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

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

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.

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.
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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.
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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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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

▼M68

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, a fost
președinte al Grupului Sinara, precum și
membru al consiliului de administraţie al
acestuia. 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.

▼M53

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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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

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
Sexul: masculin

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.

Data
includerii pe
listă

9.3.2022

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.

▼M68

723.

Dmitry Arkadievich
MAZEPIN

Data nașterii:
18.4.1968

(Дмитрий Аркадьевич
МАЗЕПИН)

Locul nașterii: Minsk,
RSS Belarusă (în
prezent Belarus)
Funcţie: director
general al JSC UCC
Uralchem
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Dmitri Arkadievich Mazepin este proprietar
majoritar și fost director 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 destabilizarea
Ucrainei.
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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

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.

▼M53

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.

9.3.2022

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 221
▼M53
Nume

Date de identificare

Motive

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.

Data
includerii pe
listă

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.

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.
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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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Data
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listă

▼M68
731.

Dmitry Vladimirovich
KONOV

Data nașterii:
2.9.1970

(Дмитрий Влад
имирович КОНОВ)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Funcţie: fost
președinte al consi
liului de administraţie
al PJSC SIBUR
Holding; a lucrat în
cadrul Departa
mentului 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; fost
membru al consiliului
de administraţie al
OAO Gazprom
neftekhim Salavat și
al OAO
Gazprombank

Dmitry Vladimirovich Konov a fost preșe
dintele consiliului de administraţie al PJSC
SIBUR Holding și, în această calitate, a
supravegheat 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.

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.
Dmitry Konov a fost 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: fost 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, fost director general al
JSC UCC Uralchem. A fost pilot de
formula 1 în echipa Haas F1 până în
martie 2022, sponsorizat de Uralchem.

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

Data nașterii:
10.11.1954

(Александр Конс
тантинович АКИМОВ)

Sexul: masculin

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.

735.

736.

737.

738.

739.

Date de identificare

Ivan Nikolayevich
ABRAMOV

Data nașterii:
16.6.1978

(Иван Николаевич
АБРАМОВ)

Sexul: masculin

Mohmad Isaevich
AKHMADOV

Data nașterii:
17.4.1972

(Мохмад Исаевич
АХМАДОВ)

Sexul: masculin

Sergei Petrovich
ARENIN

Data nașterii:
29.8.1958

(Сергей Петрович
АРЕНИН)

Sexul: masculin

Yuri Viktorovich
ARKHAROV

Data nașterii:
13.6.1977

(Юрий Викторович
АРХАРОВ)

Sexul: masculin

Anatoly Dmitrievich
ARTAMONOV

Data nașterii:
5.5.1952

(Анатолий Дмитриевич
АРТАМОНОВ)

Sexul: masculin

Mikhail Alexandrovich
AFANASOV

Data nașterii:
15.6.1953

(Михаил Алекс
андрович
АФАНАСОВ)

Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

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

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

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

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

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

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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740.

741.

742.

743.

744.

745.

746.

Date de identificare

Oleg Aleksandrovich
ALEKSEEV

Data nașterii:
21.12.1967

(Олег Александрович
АЛЕКСЕЕВ)

Sexul: masculin

Yelena Vladimirovna
AFANASEVA

Data nașterii:
27.3.1975

(Елена Владимировна
АФАНАСЬЕВА)

Sexul: feminin

Alexander Davidovich
BASHKIN

Data nașterii:
10.6.1962

(Александр Давыдович
БАШКИН)

Sexul: masculin

Andrey Alexandrovich
BAZILEVSKY

Data nașterii:
24.2.1967

(Андрей Алекс
андрович БАЗИЛ
ЕВСКИЙ)

Sexul: masculin

Mukharbek Oybertovich
BARAKHOYEV

Data nașterii:
4.1.1971

(Мухарбек Ойбертович
БАРАХОЕВ)

Sexul: masculin

Sergei Vyacheslavovich
BEZDENEZHNYKH

Data nașterii:
25.8.1979

(Сергей Вячеславович
БЕЗДЕНЕЖНЫХ)

Sexul: masculin

Viktor Nikolayevich
BONDAREV

Data nașterii:
7.12.1959

(Виктор Николаевич
БОНДАРЕВ)

Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

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

Membră a 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

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

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

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

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

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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747.

748.

749.

750.

751.

752.

753.

Date de identificare

Yegor Afanasyevich
BORISOV

Data nașterii:
15.8.1954

(Егор Афанасьевич
БОРИСОВ)

Sexul: masculin

Alexander Yuryevich
BRYKSIN

Data nașterii:
20.1.1967

(Александр Юрьевич
БРЫКСИН)

Sexul: masculin

Mikhail Vladimirovich
BELOUSOV

Data nașterii:
11.10.1953

(Михаил Влад
имирович БЕЛОУСОВ)

Sexul: masculin

Sergei Vladimirovich
BEREZKIN

Data nașterii:
23.6.1955

(Сергей Владимирович
БЕРЁЗКИН)

Sexul: masculin

Vladimir Andreyevich
BEKETOV

Data nașterii:
29.3.1949

(Владимир Андреевич
БЕКЕТОВ)

Sexul: masculin

Yelena Vasilyevna
BIBIKOVA

Data nașterii:
23.9.1956

(Елена Васильевна
БИБИКОВА)

Sexul: feminin

Andrey Vladimirovich
CHERNYSHEV

Data nașterii:
10.7.1970

(Андрей Владимирович
ЧЕРНЫШЁВ)

Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

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

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

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

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

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

Membră a 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

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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 228
▼M68
Nume

754.

755.

756.

757.

758.

759.

760.

Date de identificare

Alexander Vlademi
rovich DVOINYKH

Data nașterii:
19.1.1984

(Александр Влад
имирович ДВОЙНЫХ)

Sexul: masculin

Vadim Yevgenyevich
DENGIN

Data nașterii:
23.9.1980

(Вадим Евгеньевич
ДЕНЬГИН)

Sexul: masculin

Konstantin Konstanti
novich DOLGOV

Data nașterii:
12.8.1968

(Константин Конс
тантинович ДОЛГОВ)

Sexul: masculin

Gennady Egorovich
EMELYANOV

Data nașterii:
1.1.1957

(Геннадий Егорович
ЕМЕЛЬЯНОВ)

Sexul: masculin

Olga Nikolayevna
EPIFANOVA

Data nașterii:
19.8.1966

(Ольга Николаевна
ЕПИФАНОВА)

Sexul: feminin

Arsen Suleymanovich
FADZAYEV

Data nașterii:
5.9.1952

(Арсен Сулейманович
ФАДЗАЕВ)

Sexul: masculin

Yury Viktorovich
FEDOROV

Data nașterii:
1.1.1972

(Юрий Викторович
ФЁДОРОВ)

Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

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

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

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

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

Membră a 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

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

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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 229
▼M68
Nume

761.

762.

763.

764.

765.

766.

767.

Date de identificare

Nikolai Vasilyevich
FYODOROV

Data nașterii:
9.5.1958

(Николай Васильевич
ФЁДОРОВ)

Sexul: masculin

Airat Minerasikhovich
GIBATDINOV

Data nașterii:
16.1.1986

(Айрат Минерасихович
ГИБАТДИНОВ)

Sexul: masculin

Denis Vladimirovich
GUSEV

Data nașterii:
26.12.1976

(Денис Владимирович
ГУСЕВ)

Sexul: masculin

Lilia Salavatovna
GUMEROVA

Data nașterii:
16.12.1972

(Лилия Салаватовна
ГУМЕРОВА)

Sexul: feminin

Rimma Fyodorovna
GALUSHINA

Data nașterii:
30.5.1963

(Римма Фёдоровна
ГАЛУШИНА)

Sexul: feminin

Suleiman Sadulayevich
GEREMEYEV

Data nașterii:
20.1.1971

(Сулейман Садулаевич
ГЕРЕМЕЕВ)

Sexul: masculin

Tatyana Anatolyevna
GIGEL

Data nașterii:
27.2.1960

(Татьяна Анатольевна
ГИГЕЛЬ)

Sexul: feminin

Motive

Data
includerii pe
listă

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

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

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

Membră a 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

Membră a 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

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

Membră a 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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 230
▼M68
Nume

768.

769.

770.

771.

772.

773.

774.

Date de identificare

Alexander Vladisla
vovich GUSAKOVSKY

Data nașterii:
25.8.1970

(Александр Влади
славович ГУСАК
ОВСКИЙ)

Sexul: masculin

Dmitry Yuryevich
GORITSKY

Data nașterii:
28.10.1970

(Дмитрий Юрьевич
ГОРИЦКИЙ)

Sexul: masculin

Lyubov Nikolayevna
GLEBOVA

Data nașterii:
7.3.1960

(Любовь Николаевна
ГЛЕБОВА)

Sexul: feminin

Sergei Vasilyevich
GORNYAKOV

Data nașterii:
5.1.1966

(Сергей Васильевич
ГОРНЯКОВ)

Sexul: masculin

Svetlana Petrovna
GORYACHEVA

Data nașterii:
3.6.1947

(Светлана Петровна
ГОРЯЧЕВА)

Sexul: feminin

Vladimir Filippovich
GORODETSKIY

Data nașterii:
11.7.1948

(Владимир
Филиппович
ГОРОДЕЦКИЙ)

Sexul: masculin

Eduard Vladimirovich
ISAKOV

Data nașterii:
4.10.1973

(Эдуард Владимирович
ИСАКОВ)

Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

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

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

Membră a 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

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

Membră a 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

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

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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 231
▼M68
Nume

775.

776.

777.

778.

779.

780.

781.

Date de identificare

Vasily Nikolayevich
IKONNIKOV

Data nașterii:
26.4.1961

(Василий Николаевич
ИКОННИКОВ)

Sexul: masculin

Sergey Borisovich
IVANOV

Data nașterii:
19.4.1952

(Сергей Борисович
ИВАНОВ)

Sexul: masculin

Aleksey Nikolayevich
KONDRATENKO

Data nașterii:
16.12.1969

(Алексей Николаевич
КОНДРАТЕНКО)

Sexul: masculin

Alexander Bogdanovich
KARLIN

Data nașterii:
29.10.1951

(Александр Богданович
КАРЛИН)

Sexul: masculin

Andrey Akardyevich
KLIMOV

Data nașterii:
9.11.1954

(Андрей Аркадьевич
КЛИМОВ)

Sexul: masculin

Andrey Viktorovich
KUTEPOV

Data nașterii:
6.4.1971

(Андрей Викторович
КУТЕПОВ)

Sexul: masculin

Belan Bagaudinovich
KHAMCHIEV

Data nașterii:
7.12.1960

(Белан Багаудинович
ХАМЧИЕВ)

Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

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

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

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

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

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

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

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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 232
▼M68
Nume

782.

783.

784.

785.

786.

787.

788.

Date de identificare

Galina Nikolayevna
KARELOVA

Data nașterii:
29.6.1960

(Галина Николаевна
КАРЕЛОВА)

Sexul: feminin

Irina Andreyevna
KOZHANOVA

Data nașterii:
6.7.1987

(Ирина Андреевна
КОЖАНОВА)

Sexul: feminin

Krym Olievich
KAZANOKOV

Data nașterii:
19.7.1962

(Крым Олиевич
КАЗАНОКОВ)

Sexul: masculin

Murat Krym-Gerievich
KHAPSIROKOV

Data nașterii:
26.1.1978

(Мурат Крым-Гериевич
ХАПСИРОКОВ)

Sexul: masculin

Nikolai Fyodorovi
chKONDRATYUK

Data nașterii:
11.7.1957

(Николай Фёдорович
КОНДРАТЮК)

Sexul: masculin

Oksana Vladimirovna
KHLYAKINA

Data nașterii:
28.11.1969

(Оксана Владимировна
ХЛЯКИНА)

Sexul: feminin

Sergey Viktorovich
KALASHNIK

Data nașterii:
31.3.1978

(Сергей Викторович
КАЛАШНИК)

Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

Membră a 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

Membră a 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

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

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

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

Membră a 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

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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 233
▼M68
Nume

789.

790.

791.

792.

793.

794.

795.

Date de identificare

Vladimir Igorevich
KOZHIN

Data nașterii:
28.2.1959

(Владимир Игоревич
КОЖИН)

Sexul: masculin

Vladimir Igorevich
KRUGLY

Data nașterii:
27.5.1955

(Владимир Игоревич
КРУГЛЫЙ)

Sexul: masculin

Alexander Alexan
drovich KARELIN

Data nașterii:
19.9.1967

(Александр Алекс
андрович КАРЕЛИН)

Sexul: masculin

Andrey Igoryevich
KISLOV

Data nașterii:
29.8.1958

(Андрей Игоревич
КИСЛОВ)

Sexul: masculin

Dmitry Gennadyevich
KUZMIN

Data nașterii:
28.6.1975

(Дмитрий Геннадьевич
КУЗЬМИН)

Sexul: masculin

Grigory Borisovich
KARASIN

Data nașterii:
23.8.1949

(Григорий Борисович
КАРАСИН)

Sexul: masculin

Konstantin Iosifovich
KOSACHEV

Data nașterii:
17.9.1962

(Константин
Иосифович КОСАЧЕВ)

Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

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

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

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

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

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

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

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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 234
▼M68
Nume

796.

797.

798.

799.

800.

801.

802.

Date de identificare

Natalia Vladimirovna
KOSYKHINA

Data nașterii:
7.8.1972

(Наталия Влад
имировна
КОСИХИНА)

Sexul: feminin

Nina Germanovna
KULIKOVSKIH

Data nașterii:
5.2.1961

(Нина Германовна
КУЛИКОВСКИХ)

Sexul: feminin

Olga Nikolayevna
KHOKHLOVA

Data nașterii:
18.11.1957

(Ольга Николаевна
ХОХЛОВА)

Sexul: feminin

Sergei Ivanovich
KISLYAK

Data nașterii:
7.9.1950

(Сергей Иванович
КИСЛЯК)

Sexul: masculin

Sergey Nikolayevich
KOLBIN

Data nașterii:
29.10.1969

(Сергей Николаевич
КОЛБИН)

Sexul: masculin

Vladimir Kasimirovich
KRAVCHENKO

Data nașterii:
12.6.1964

(Владимир
Казимирович
КРАВЧЕНКО)

Sexul: masculin

Grigory Petrovich
LEDKOV

Data nașterii:
26.3.1969

(Григорий Петрович
ЛЕДКОВ)

Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

Membră a 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

Membră a 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

Membră a 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

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

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

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

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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 235
▼M68
Nume

803.

804.

805.

806.

807.

808.

809.

Date de identificare

Vladimir Albertovich
LEBEDEV

Data nașterii:
23.4.1962

(Владимир
Альбертович
ЛЕБЕДЕВ)

Sexul: masculin

Yulia Viktorovna
LAZUTKINA

Data nașterii:
11.3.1981

(Юлия Викторовна
ЛАЗУТКИНА)

Sexul: feminin

Alexei Petrovich
MAYOROV

Data nașterii:
29.12.1961

(Алексей Петрович
МАЙОРОВ)

Sexul: masculin

Igor Nikolayevich
MOROZOV

Data nașterii:
13.10.1956

(Игорь Николаевич
МОРОЗОВ)

Sexul: masculin

Sergei Gerasimovich
MITIN

Data nașterii:
14.6.1951

(Сергей Герасимович
МИТИН)

Sexul: masculin

Sergey Nikolayevich
MURATOV

Data nașterii:
13.1.1964

(Сергей Николаевич
МУРАТОВ)

Sexul: masculin

Farit Mubarakshevich
MUKHAMETSHIN

Data nașterii:
31.1.1947

(Фарит Мубаракшевич
МУХАМЕТШИН)

Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

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

Membră a 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

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

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

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

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

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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 236
▼M68
Nume

810.

811.

812.

813.

814.

815.

816.

Date de identificare

Sergei Patrovich
MIKHAILOV

Data nașterii:
22.5.1965

(Сергей Петрович
МИХАЙЛОВ)

Sexul: masculin

Sergey Alexandrovich
MARTYNOV

Data nașterii:
22.8.1959

(Сергей Александрович
МАРТЫНОВ)

Sexul: masculin

Taimuraz Dzhambe
kovich MAMSUROV

Data nașterii:
13.4.1954

(Таймураз Дзамбекович
МАМСУРОВ)

Sexul: masculin

Alexander Vladimirovich
NAROLIN

Data nașterii:
27.6.1972

(Александр Влад
имирович НАРОЛИН)

Sexul: masculin

Alexander Valeryevich
NIKITIN

Data nașterii:
26.4.1976

(Александр Валерьевич
НИКИТИН)

Sexul: masculin

Boris Alexandrovich
NEVZOROV

Data nașterii:
21.9.1955

(Борис Александрович
НЕВЗОРОВ)

Sexul: masculin

Viktor Feodosyevich
NOVOZHILOV

Data nașterii:
16.2.1965

(Виктор Феодосьевич
НОВОЖИЛОВ)

Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

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

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

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

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

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

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

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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 237
▼M68
Nume

817.

818.

819.

820.

Date de identificare

Alexander Vyachesla
vovich NOVIUKHOV

Data nașterii:
5.10.1975

(Александр
Вячеславович
НОВЬЮХОВ)

Sexul: masculin

Vyacheslav Vladimi
rovich NAGOVITSYN

Data nașterii:
2.3.1956

(Вячеслав Влад
имирович
НАГОВИЦЫН)

Sexul: masculin

Alexei Maratovich
ORLOV

Data nașterii:
9.10.1961

(Алексей Маратович
ОРЛОВ)

Sexul: masculin

Dina Ivanovna OYUN

Data nașterii:
25.6.1963

(Дина Ивановна ОЮН)

Sexul: feminin

821.

Anna Ivanovna OTKE
(Анна Ивановна ОТКЕ)

Data nașterii:
21.12.1974
Sexul: feminin

822.

823.

Gennady Ivanovich
ORDENOV

Data nașterii:
4.9.1957

(Геннадий Иванович
ОРДЕНОВ)

Sexul: masculin

Alexander Yuryevich
PRONYUSHKIN

Data nașterii:
31.7.1987

(Александр Юрьевич
ПРОНЮШКИН)

Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

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

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

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

Membră a 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

Membră a 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

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

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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 238
▼M68
Nume

824.

825.

826.

Date de identificare

Dmitry Sergeyevich
PERMINOV

Data nașterii:
3.4.1979

(Дмитрий Сергеевич
ПЕРМИНОВ)

Sexul: masculin

Margarita Nikolayevna
PAVLOVA

Data nașterii:
22.1.1979

(Маргарита
Николаевна
ПАВЛОВА)

Sexul: feminin

Yelena Alekseyevna
PERMINOVA

Data nașterii:
5.12.1980

(Елена Алексеевна
ПЕРМИНОВА)

Sexul: feminin

Elena Vladimirovna
PISAREVA

Data nașterii:
20.1.1967

(Елена Владимировна
ПИСАРЕВА)

Sexul: feminin

Irina Alexandrovna
PETINA

Data nașterii:
31.8.1972

(Ирина Александровна
ПЕТИНА)

Sexul: feminin

Sergey Nikolayevich
PERMINOV

Data nașterii:
16.9.1968

(Сергей Николаевич
ПЕРМИНОВ)

Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

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

Membră a 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

Membră a 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

Membră a 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

Membră a 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

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

_____

828.

829.

830.

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 239
▼M68
Nume

831.

832.

833.

834.

835.

836.

837.

Date de identificare

Vladimir Vladimirovich
POLETAYEV

Data nașterii:
23.5.1975

(Владимир Влад
имирович ПОЛЕТАЕВ)

Sexul: masculin

Alexander Vasilyevich
RAKITIN

Data nașterii:
17.5.1958

(Александр Васильевич
РАКИТИН)

Sexul: masculin

Grigoriy Alexeyevich
RAPOTA

Data nașterii:
5.2.1944

(Григорий Алексеевич
РАПОТА)

Sexul: masculin

Irina Valeryevna
RUKAVISHNIKOVA

Data nașterii:
3.2.1973

(Ирина Валерьевна
РУКАВИШНИКОВА)

Sexul: feminin

Sergey Nikolayevich
RYABUKHIN

Data nașterii:
13.11.1954

(Сергей Николаевич
РЯБУХИН)

Sexul: masculin

Akhmat Anzorovich
SALPAGAROV

Data nașterii:
31.12.1962

(Ахмат Анзорович
САЛПАГАРОВ)

Sexul: masculin

Alexei Vladimirovich
SINITSYN

Data nașterii:
13.1.1976

(Алексей Влад
имирович СИНИЦЫН)

Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

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

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

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

Membră a 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

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

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

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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 240
▼M68
Nume

838.

839.

840.

841.

842.

843.

844.

Date de identificare

Andrei Anatolyevich
SHEVCHENKO

Data nașterii:
29.5.1965

(Андрей Анатольевич
ШЕВЧЕНКО)

Sexul: masculin

Dmitry Vladimirovich
SAVELYEV

Data nașterii:
3.8.1968

(Дмитрий Влад
имирович САВЕЛЬЕВ)

Sexul: masculin

Evgeny Stepanovich
SAVCHENKO

Data nașterii:
8.4.1950

(Евгений Степанович
САВЧЕНКО)

Sexul: masculin

Inna Yuryevna
SVYATENKO

Data nașterii:
6.9.1967

(Инна Юрьевна
СВЯТЕНКО)

Sexul: feminin

Lyudmila Nikolayevna
SKAKOVSKAYA

Data nașterii:
13.11.1961

(Людмила Николаевна
СКАКОВСКАЯ)

Sexul: feminin

Tatiana Anatolyevna
SAKHAROVA

Data nașterii:
16.6.1973

(Татьяна Анатольевна
САХАРОВА)

Sexul: feminin

Alexander Alexan
drovich SAVIN

Data nașterii:
28.1.1962

(Александр Алекс
андрович САВИН)

Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

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

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

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

Membră a 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

Membră a 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

Membră a 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

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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 241
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Nume

845.

846.

847.

848.

849.

Anatoly Ivanovich
SHIROKOV

Data nașterii:
29.12.1967

(Анатолий Иванович
ШИРОКОВ)

Sexul: masculin

Artem Gennadyevich
SHEIKIN

Data nașterii:
25.3.1980

(Артём Геннадьевич
ШЕЙКИН)

Sexul: masculin

Elena Borisovna
SHUMILOVA

Data nașterii:
1.4.1978

(Елена Борисовна
ШУМИЛОВА)

Sexul: feminin

Galina Nikolayevna
SOLODUN

Data nașterii:
26.1.1968

(Галина Николаевна
СОЛОДУН)

Sexul: feminin

Lenar Rinatovich SAFIN

Data nașterii:
11.2.1969

(Ленар Ринатович
САФИН)

850.

851.

Date de identificare

Sexul: masculin

Nikolai Petrovich
SEMISOTOV

Data nașterii:
2.12.1968

(Николай Петрович
СЕМИСОТОВ)

Sexul: masculin

Valery Vladimirovich
SEMYONOV

Data nașterii:
16.9.1960

(Валерий Влад
имирович СЕМЁНОВ)

Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

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

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

Membră a 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

Membră a 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

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

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

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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▼M68
Nume

852.

853.

854.

855.

856.

857.

858.

Date de identificare

Oleg Polikarpovich
TKACH

Data nașterii:
23.9.1967

(Олег Поликарпович
ТКАЧ)

Sexul: masculin

Pavel Vladimirovich
TARAKANOV

Data nașterii:
21.6.1982

(Павел Владимирович
ТАРАКАНОВ)

Sexul: masculin

Lyudmila Zaumovna
TALABAYEVA

Data nașterii:
6.6.1957

(Людмила Заумовна
ТАЛАБАЕВА)

Sexul: feminin

Oleg Vladimirovich
TSEPKIN

Data nașterii:
15.9.1965

(Олег Владимирович
ЦЕПКИН)

Sexul: masculin

Peter Nikolayevich
TULTAEV

Data nașterii:
1.1.1961

(Пётр Николаевич
ТУЛТАЕВ)

Sexul: masculin

Vyacheslav Stepanovich
TIMCHENKO

Data nașterii:
20.11.1950

(Вячеслав Степанович
ТИМЧЕНКО)

Sexul: masculin

Valery Petrovich
USATYUK

Data nașterii:
14.7.1948

(Валерий Петрович
УСАТЮК)

Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

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

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

Membră a 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

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

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

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

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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 243
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Nume

859.

860.

861.

862.

863.

864.

865.

Date de identificare

Mukharby Magome
dovich ULBASHEV

Data nașterii:
15.5.1960

(Мухарбий
Магомедович
УЛЬБАШЕВ)

Sexul: masculin

Alexander Vladele
novich VAINBERG

Data nașterii:
2.2.1961

(Александр Влад
еленович ВАЙНБЕРГ)

Sexul: masculin

Alexander Gennadyevich
VYSOKINSKY

Data nașterii:
24.9.1973

(Александр Генн
адьевич ВЫСОК
ИНСКИЙ)

Sexul: masculin

Nikolay Nikolayevich
VLADIMIROV

Data nașterii:
18.11.1979

(Николай Николаевич
ВЛАДИМИРОВ)

Sexul: masculin

Yuri Konstantinovich
VALYAEV

Data nașterii:
18.4.1959

(Юрий Конс
тантинович ВАЛЯЕВ)

Sexul: masculin

Alexander Georgyevich
VARFOLOMEEV

Data nașterii:
4.6.1965

(Александр Георгиевич
ВАРФОЛОМЕЕВ)

Sexul: masculin

Valery Nikolayevich
VASILYEV

Data nașterii:
17.7.1965

(Валерий Николаевич
ВАСИЛЬЕВ)

Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

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

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

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

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

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

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

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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 244
▼M68
Nume

866.

867.

868.

869.

870.

871.

872.

Date de identificare

Yury Leonidovich
VOROBYOV

Data nașterii:
2.2.1948

(Юрий Леонидович
ВОРОБЬЁВ)

Sexul: masculin

Alexander Georgievich
YAROSHUK

Data nașterii:
15.11.1965

(Александр Георгиевич
ЯРОШУК)

Sexul: masculin

Andrey Vladimirovich
YATSKIN

Data nașterii:
25.4.1969

(Андрей Владимирович
ЯЦКИН)

Sexul: masculin

Irek Ishmukhametovich
YALALOV

Data nașterii:
27.1.1961

(Ирек Ишмухаметович
ЯЛАЛОВ)

Sexul: masculin

Andrei Nikolayevich
YEPISHIN

Data nașterii:
29.10.1967

(Андрей Николаевич
ЕПИШИН)

Sexul: masculin

Gennady Vladimirovich
YAGUBOV

Data nașterii:
17.4.1968

(Геннадий Влад
имирович ЯГУБОВ)

Sexul: masculin

Anastasia Gennadyevna
ZHUKOVA

Data nașterii:
8.11.1974

(Анастасия Генн
адьевна ЖУКОВА)

Sexul: feminin

Motive

Data
includerii pe
listă

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

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

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

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

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

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

Membră a 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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 245
▼M68
Nume

873.

874.

875.

876.

877.

878.

Date de identificare

Bair Bayaskhalanovich
ZHAMSUYEV

Data nașterii:
29.1.1959

(Баир Баясхаланович
ЖАМСУЕВ)

Sexul: masculin

Nikolai Andreyevich
ZHURAVLEV

Data nașterii:
1.9.1976

(Николай Андреевич
ЖУРАВЛЁВ)

Sexul: masculin

Viktor Viktororvich
ZOBNEV

Data nașterii:
7.6.1964

(Виктор Викторович
ЗОБНЕВ)

Sexul: masculin

Igor Dmitryevich
ZUBAREV

Data nașterii:
20.6.1966

(Игорь Дмитриевич
ЗУБАРЕВ)

Sexul: masculin

Olga Sergeyevna
ZABRALOVA

Data nașterii:
30.3.1980

(Ольга Сергеевна
ЗАБРАЛОВА)

Sexul: feminin

Yelena Gennadyevna
ZLENKO

Data nașterii:
20.6.1967

(Елена Геннадьевна
ЗЛЕНКО)

Sexul: feminin

Motive

Data
includerii pe
listă

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

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

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

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

Membră a 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

Membră a 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

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 246
▼M68
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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

879.

Roman Arkadyevich
ABRAMOVICH
(Роман Аркадьевич
АБРАМОВИЧ)

Funcţie: oligarh,
apropiat lui Vladimir
Putin; acţionar
majoritar al Evraz;
fost guvernator al
Ciukotka.
Data nașterii:
24.10.1966
Locul nașterii:
Saratov, Federaţia
Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Adresă: 1 Lipovaya
Aleya, Nemchinovo,
Odinstvo district,
Moscow, Russia
Persoane fizice
asociate: Vladimir
Putin
Entităţi asociate:
Evraz Group SA,
LLC Evraz Holding,
Millhouse Capital.

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.
Prin urmare, a obţinut beneficii de pe urma
factorilor de decizie ruși responsabili de
anexarea Crimeei sau de destabilizarea
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 destabilizarea
Ucrainei.

15.3.2022

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

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.
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.

15.3.2022

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).

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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882.

Alexey Viktorovich
KUZMICHEV
(rusă: Алексей
Викторович
Кузьмичёв)

Date de identificare

Motive

►C9 Data nașterii:
13.10.1948 ◄
Locul
nașterii:
Magnitorsk, Federaţia
Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Entităţi
asociate:
Combinatul
Meta
lurgic Magnitogorsk
(MMK)

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.

Oligarh, apropiat lui
Vladimir Putin. Unul
dintre principalii
acţionari ai Alfa
Group.

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.

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

Data
includerii pe
listă

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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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

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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Date de identificare

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.

15.3.2022
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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.

15.3.2022
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Date de identificare

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.

15.3.2022
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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.

▼M68

892.

Tigran Oganesovich
KHUDAVERDYAN
(Тигран Оганесович
ХУДАВЕРДЯН)

Funcţie: fost director
executiv și fost
director general
adjunct al
Yandex NV
Data nașterii:
28.12.1981
Locul nașterii:
Erevan, Armenia
Cetăţenie: armeană
Sexul: masculin

Tigran Khudaverdyan a fost director
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, Khudaverdyan a
participat la o reuniune a oligarhilor cu
Vladimir Putin la Kremlin pentru a discuta
impactul acţiunilor întreprinse în urma sanc
ţiunilor 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, suveranitatea 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 destabilizarea 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

Data
includerii pe
listă

15.3.2022

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.

▼M57

894.

Alexey Yevgenevich
FILATOV

Data nașterii:
12.2.1983

(Алексей Евгеньевич
ФИЛАТОВ)

Funcţie: Șeful
Direcţiei de cooperare
transfrontalieră a
administraţiei prezi
denţiale ruse
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Alexey Filatov este șeful Direcţiei de
cooperare transfrontalieră a administraţiei
prezidenţiale ruse Este un înalt funcţionar
de la Kremlin responsabil de coordonarea
politicii agresive a Kremlinului, inclusiv a
activităţilor de influenţă răuvoitoare, faţă
de Ucraina și regiunile ocupate Doneţk și
Luhansk.
În calitate de șef al Direcţiei de cooperare
transfrontalieră a administraţiei prezidenţiale
ruse, Filatov este direct implicat în
elaborarea și punerea în aplicare a politicii
de separare conduse de Kremlin în regiunile
Doneţk și Luhansk din Ucraina.
Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea în mod activ sau punerea în
aplicare a unor acţiuni sau politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022
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895.

Date de identificare

Igor Venediktovich
MASLOV

Data nașterii:
18.10.1960

(Игорь Венедиктович
МАСЛОВ)

Locul nașterii: St
Petersburg (Sankt
Petersburg), Federaţia
Rusă
Funcţie: Funcţionar al
administraţiei prezi
denţiale ruse în cadrul
Serviciului Rus de
Informaţii
Externe (SVR)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Igor Maslov este de mult timp funcţionar al
administraţiei prezidenţiale ruse, cu experienţă
în cadrul Serviciului Rus de Informaţii
Externe (SVR), responsabil de politica și acti
vităţile subversive ale Kremlinului faţă de așanumita „străinătate imediată a Rusiei” (fostele
teritorii ale Uniunii Sovietice). Este cunoscut
că îl consiliază pe președintele Vladimir Putin
cu privire la Ucraina, Moldova și Osetia de
Sud, iar numele său apare într-un grup de
persoane care îl consiliază pe președintele
Putin cu privire la Ucraina.

Data
includerii pe
listă

8.4.2022

În calitatea sa de șef al Direcţiei de legături
interregionale și culturale cu ţări străine din
cadrul administraţiei prezidenţiale ruse,
Maslov a felicitat persoane din rândul forţelor
de operaţii speciale (SPO) din cadrul Minis
terului Apărării, care au jucat un rol-cheie în
anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea.
Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea
în mod activ sau punerea în aplicare a unor
acţiuni sau politici care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea
și independenţa Ucrainei.

896.

Viatcheslav Moshe
KANTOR

Data nașterii:
8.9.1953

(Вячеслав Моше
КАНТОР)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă

(alias Viatcheslav Vladi
mirovich KANTOR)
(alias Вячеслав Влад
имирович КАНТОР)

Funcţie: Acţionar
important al Acron
Group, societate tran
zacţionată la bursă,
unul dintre cei mai
mari producători de
îngrășăminte ai
Rusiei.
Cetăţenie: rusă,
israeliană și britanică
Sexul: masculin

897.

Aleksei Viktorovich
PIMANOV

Data nașterii:
9.2.1962

(Алексей Викторович
ПИМАНОВ)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă

(alias Alexey Vikto
rovich PIMANOV;
Alexei PIMANOV;
Aleksey PIMANOV)

Funcţie: Director
general al organizaţiei
de management
„Creative Association
Red Star”; șef al
holdingului media
Krasnaya Zvezda,
deţinut de Ministerul
Apărării din Rusia
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Viatcheslav Moshe Kantor este un oligarh rus
care este un acţionar important al Acron
Group, societate listată la bursă, unul dintre
cei mai mari producători de îngrășăminte ai
Rusiei. Are legături strânse cu președintele
Vladimir Putin. Aceste legături cu președintele
rus l-au ajutat să își menţină averea conside
rabilă. Și-a declarat deschis, în numeroase
ocazii, sprijinul pentru președintele Putin și
prietenia cu acesta și se bucură de relaţii
bune cu Kremlinul.

8.4.2022

Prin urmare, a obţinut beneficii din partea
factorilor de decizie ruși responsabili de
anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea de
către Federaţia Rusă sau de destabilizarea
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 răspunzător de anexarea ilegală
a Peninsulei Crimeea de către Federaţia Rusă și
de destabilizarea Ucrainei.
Aleksei Pimanov este propagandist și ocupă
funcţia de șef al holdingului media Krasnaya
Zvezda, deţinut de Ministerul Apărării din
Rusia. Ministrul apărării, Sergey Shoygu,
i-a solicitat personal lui Pimanov să devină
șeful Krasnaya Zvezda. Holdingul media a
fost înfiinţat prin decret al ministrului rus al
apărării și controlează canalul federal de
televiziune Zvezda.

8.4.2022
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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

La fel ca toate celelalte canale mass-media
controlate de Kremlin, Zvezda răspândește
în mod regulat dezinformare cu privire la
agresiunea militară neprovocată în curs
împotriva Ucrainei de către Rusia,
subminează integritatea teritorială și suvera
nitatea Ucrainei și oferă un sprijin esenţial
din partea mass-mediei pentru agresiunea
violentă din partea Rusiei. În calitate de
membru al Consiliului pentru mass-media
al Societăţii Geografice Ruse, Pimanov are
contacte strânse cu înalţi funcţionari de la
Kremlin, cum ar fi Alexey Gromov, Dmitri
Peskov și Sergey Shoygu.
În 2017, Pimanov a regizat și a produs
filmul de propagandă „Crimeea”, care
justifică și glorifică anexarea ilegală a
Peninsulei Crimeea de către Federaţia Rusă.
Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea unor acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

898.

Igor Yurievich KOROT
CHENKO

Data nașterii:
15.2.1960

(Игорь Юрьевич
КОРОТЧЕНКО)

Locul nașterii: Riga,
Letonia
Funcţie: Membru al
Consiliului public din
cadrul Ministerului
Apărării al Federaţiei
Ruse; redactor-șef al
revistei Apărarea
Naţională; director al
Centrului de Analiză
a Comerţului Mondial
cu Arme; expert
militar; grad militar –
colonel în rezervă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Igor Korotchenko, președintele Consiliului
public din cadrul Ministerului Apărării din
Federaţia Rusă, contribuie în mod regulat la
principalele emisiuni TV de propagandă
rusă în calitate de expert în domeniul
apărării și politicii externe. Igor Korot
chenko este cunoscut pentru declaraţiile
sale agresive și derogatorii împotriva inte
grităţii teritoriale a Ucrainei și provoacă
confruntări militare între Federaţia Rusă și
Occident, inclusiv Ucraina. Pe platformele
sale de comunicare socială sau în emisiunile
sale TV, solicită „denazificarea” și demilita
rizarea Ucrainei, precum și unirea Ucrainei
cu Rusia („uniunea sa fraternă istorică”),
afirmând că Ucraina face parte din marea
„lume rusă”.
Într-un articol publicat la 24 februarie 2022,
Igor Korotchenko a afirmat că sarcina
Rusiei în Ucraina este de a demilitariza
Ucraina, explicând că Ucraina reprezintă o
ameninţare atât pentru propria populaţie, cât
și pentru Federaţia Rusă, precum și pentru
zonele necontrolate de guvern din oblastele
Doneţk și Luhansk din Ucraina. Scopul
operaţiei, potrivit lui Igor Korotchenko,
este de a priva forţele armate ale Ucrainei
de posibilitatea de comandă și control
centralizat asupra trupelor, de a dezactiva
reţeaua de aerodromuri militare ucrainene
și de a distruge poziţiile de apărare anti
aeriană și rachetele tactice operaţionale.
Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea unor acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

8.4.2022
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899.

Date de identificare

Vladimir Nikolayevich
SUNGORKIN

Data nașterii:
16.6.1954

(Владимир Николаевич
СУНГОРКИН)

Locul nașterii:
Khabarovsk,
Federaţia Rusă
Funcţie: Director
general și redactor-șef
al Komsomolskaya
Pravda; membru al
consiliilor publice din
cadrul Ministerului
Apărării din Federaţia
Rusă, al Ministerului
Situaţiilor de Urgenţă
al Federaţiei Ruse și
al Ministerului Trans
porturilor din
Federaţia Rusă. În
cadrul Consiliului
privind mass-media al
guvernului Federaţiei
Ruse, Sungorkin se
ocupă de chestiuni
legate de acordarea
premiilor guverna
mentale.

Motive

Vladimir Sungorkin este directorul general
și
redactorul-șef
al
Komsomolskaya
Pravda. Este unul dintre principalii actori
ai manipulării informaţiilor externe și ai
activităţilor de ingerinţă sau de propagandă,
care vorbește adesea despre Ucraina, creând
dezinformare și manipulând fapte.

Data
includerii pe
listă

8.4.2022

Vladimir Sungorkin difuzează și legitimează
propaganda agresivă anti-Ucraina și anti
occidentală a regimului Putin sub autoritatea
directă a Kremlinului în unul dintre cele mai
populare mijloace de informare în masă din
Rusia. Ziarul Komsomolskaya Pravda a fost
descris și de președintele Vladimir Putin ca
fiind ziarul său preferat.
Prin urmare, Vladimir Sungorkin este
răspunzător pentru sprijinirea unor acţiuni
și politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

900.

Oleg Borisovich
DOBRODEEV

Data nașterii:
28.10.1959

(Олег Борисович
ДОБРОДЕЕВ)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Funcţie: Director
general al Societăţii
de Televiziune și
Radiodifuziune de
Stat
Panruse (VGTRK)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Oleg Dobrodeev este directorul general al
celui mai mare holding media deţinut de
stat din Rusia. A participat activ la
propaganda Kremlinului prin crearea și
difuzarea de informaţii denaturate în
interesul conducerii politice a Federaţiei
Ruse.
Oleg Dobrodeev este iniţiatorul și creatorul
principal al canalului TV de stat Rossiya-24
și proprietarul canalului TV Rusia-1. Aceste
canale sunt principalele mijloace de
propagandă de stat, care îndeplinesc în
mod eficace sarcina de a consolida regimul
Putin și de a oferi propagandă pentru poli
ticile sale interne și externe agresive,
inclusiv pentru operaţiile militare din
Ucraina. Aceste canale discută despre
viitorul unei Ucrainei împărţite, despre
„tinerele republici” și despre eșecurile
reformelor președinţilor ucraineni, iar orice
acţiune a autorităţilor ucrainene este ridicu
lizată sau condamnată.
Oleg Dobrodeev participă la reuniunile
administraţiei președintelui Federaţiei Ruse,
în cadrul cărora liderii principalelor mijloace
de comunicare în masă de stat primesc
instrucţiuni.
Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea în mod activ sau punerea în
aplicare a unor acţiuni sau politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022
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901.

Farkhad AKHMEDOV

Date de identificare

Data nașterii:
15.9.1955
Locul nașterii: Baku,
Azerbaidjan
Funcţie: Om de
afaceri implicat în
sectorul energetic și
în politica locală rusă;
fondator al Tansley
Trading.
Cetăţenie: rusă

Motive

Data
includerii pe
listă

Farkhad Akhmedov este un om de afaceri
rus implicat în sectorul energetic și în
politica locală rusă. A înfiinţat Tansley
Trading, care a furnizat echipamente produ
cătorilor ruși de gaze și a devenit acţionar
minoritar al Nortgas, o companie petrolieră
și gazieră din Siberia, precum și președinte
al Bechtel Energy. Este un apropiat al
Kremlinului și este un important om de
afaceri implicat în sectoare economice care
oferă o sursă substanţială de venituri
guvernului Federaţiei Ruse.

8.4.2022

Pavel Nikolayevitch Gusev este șeful princi
palului tabloid rus „Moskovskiy Komso
molets”, sprijinind discursul și acţiunile Krem
linului care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

8.4.2022

Sexul: masculin
902.

Pavel Nikolayevitch
GUSEV

Data nașterii:
4.4.1949

(Павел Николаевич
ГУСЕВ)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Funcţie: Propa
gandist, redactor și
proprietar al
„Moskovskiy Komso
molets”
Cetăţenie: rusă

903.

Elena Petrovna
TIMCHENKO [născută
ERMAKOVA
(YERMAKOVA)]
[Елена Петровна
ТИМЧЕНКО
(ЕРМАКОВА)]

Sexul: masculin

Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea
în mod activ sau punerea în aplicare a unor
acţiuni sau politici care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea
și independenţa Ucrainei.

Funcţie: Copreședintă
a Fundaţiei
Timchenko

Elena Timchenko este soţia miliardarului
Gennady Timchenko, inclus pe listă în
temeiul Deciziei 2014/145/PESC.

Cetăţenie: rusă,
finlandeză

Participă la afacerile publice ale acestuia prin
intermediul Fundaţiei Timchenko. Obţine
astfel beneficii din partea lui Gennady
Timchenko, care este răspunzător pentru spri
jinirea acţiunilor și politicilor care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și pentru oferirea de sprijin
financiar și material factorilor de decizie ruși
responsabili de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei și pentru faptul că bene
ficiază de pe urma acestora.

Persoană fizică
asociată: Gennady
Timchenko (soţ)
Sexul: feminin

904.

Maria Vladimirovna
VORONTSOVA
(născută PUTINA)
(alias: Mariya
VORONTSOVA, Maria
FAASSEN)
(Мария Владимировна
ВОРОНЦОВА)

Are legături strânse cu Ministerul Apărării din
Rusia și este un confident și susţinător al preșe
dintelui Vladimir Putin. A primit diverse
medalii onorifice și sprijin oficial la alegerile
din 2018, confirmând că este un susţinător
activ al guvernului Federaţiei Ruse.

Data nașterii:
28.4.1985
Funcţie: Codeţi
nătoare a 20 % din
compania Nomenko,
implicată în cel mai
mare proiect de
investiţii private din
Rusia în domeniul
asistenţei medicale,
cu un cost estimat de
40 de miliarde de
ruble.
Persoană fizică
asociată: președintele
Vladimir Putin (tată)
Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin

Maria Vladimirovna Vorontsova este fiica
cea mare a președintelui Vladimir Putin,
inclus pe listă în temeiul Deciziei 2014/
145/PESC.
Este codeţinătoare a companiei Nomenko,
implicată în cel mai mare proiect de
investiţii private din Rusia în domeniul asis
tenţei medicale, cu un cost estimat de 40 de
miliarde de ruble. Obţine beneficii din
partea guvernului Federaţiei Ruse și este
implicată în sectoare economice care
furnizează o sursă substanţială de venituri
guvernului Federaţiei Ruse.

8.4.2022

8.4.2022
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905.

Anton Valerevich
KUPRIN
(Антон Валерьевич
КУПРИН)

Date de identificare

Funcţie: Căpitanul
fregatei „Amiralul
Essen” a flotei ruse
din Marea Neagră
Sexul: masculin

▼M68

Motive

Data
includerii pe
listă

Anton Valerevich Kuprin este căpitanul
fregatei „Amiralul Essen” a flotei ruse din
Marea Neagră. Fregata „Amiralul Essen”
contribuie la eforturile de război ale Rusiei
în Marea Neagră. Prin urmare, Anton Vale
revich Kuprin este responsabil pentru acţiuni
care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

Mikhail Alexandrovitch Babakov este fiul
lui Aleksandr Babakov, vicepreședinte al
Dumei de Stat, inclus pe listă în temeiul
Deciziei 2014/145/PESC. Mikhail Alexan
drovitch Babakov deţine active importante
prin legături cu tatăl său. Este proprietarul
și administratorul unei societăţi imobiliare
din Franţa, prin intermediul căreia adminis
trează diferite proprietăţi, inclusiv o casă de
11 milioane de euro aproape de Versailles.
În plus, are aceeași adresă cu tatăl său. Prin
urmare, Mikhail Alexandrovitch Babakov
este asociat cu Aleksandr Babakov și bene
ficiază din partea factorilor de decizie ruși
responsabili de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.

8.4.2022

Kirill Nikolayevich Shamalov este vicepre
ședinte al Consiliului de administraţie al
Sibur Holding PJSC, cea mai mare
societate petrochimică integrată din Rusia.

8.4.2022

_____

▼M57

907.

Mikhail Alexandrovich
BABAKOV

Data nașterii:
7.2.1994

(Михаил Aлекс
андрович БАБАКОВ)

Persoană fizică
asociată: Aleksandr
Babakov (tată), vice
președinte al Dumei
de Stat
Sexul: masculin

908.

Kirill Nikolayevich
SHAMALOV

Data nașterii:
22.3.1982

(Кирилл Николаевич
ШАМАЛОВ)

Locul nașterii: St
Petersburg (Sankt
Petersburg), Federaţia
Rusă
Funcţie: Vicepre
ședinte al Consiliului
de administraţie al
Sibur Holding PJSC
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

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.
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909.

Date de identificare

Igor Albertovich
KESAEV

Data nașterii:
30.10.1966

(Игорь Альбертович
КЕСАЕВ)

Locul nașterii: Vladi
kavkaz, Osetia de
Nord, Federaţia Rusă
Funcţie: Proprietar și
președinte al Mercury
Group
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Igor Albertovich Kesaev este proprietarul și
președintele Mercury Group, care deţine
Megapolis Group, principalul distribuitor
de tutun din Rusia. Are legături cu
guvernul Federaţiei Ruse și cu forţele
acestuia de securitate prin intermediul
Fondului Monolit, condus de foști ofiţeri ai
serviciilor de securitate ruse, care oferă
asistenţă financiară ofiţerilor de securitate
și personalului militar pensionaţi. În plus,
este acţionarul principal al uzinei Degtyarev,
o societate rusă care produce arme utilizate
de forţele armate ruse.

Data
includerii pe
listă

8.4.2022

Este un om de afaceri important, implicat în
sectoare economice care furnizează venituri
substanţiale guvernului Federaţiei Ruse, care
este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei. În plus, sprijină
material guvernul Federaţiei Ruse și bene
ficiază de pe urma acestuia.

910.

Alexander Nikolaevich
PETAYKIN

Data nașterii:
24.5.1987

(Александр
Николаевич
ПЕТАЙКИН)

Locul nașterii:
Orenburg, Oblastul
Orenburg, Federaţia
Rusă
Funcţie: Proprietar și
director general al
societăţilor de
construcţii de drumuri
„OOO Vector” și
„Trans Stroy”

Alexander Nikolaevich Petaykin este
proprietarul și directorul general al firmelor
de construcţii de drumuri „OOO Vector” și
„Trans Stroy”, implicate în implementarea
proiectelor publice
pentru
guvernele
regionale din Orenburg și Bashkortostan.

8.4.2022

Este așadar o persoană fizică ce obţine
beneficii din partea guvernului Federaţiei
Ruse, care este responsabil de anexarea
Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

▼M68
911.

Aleksandr Aleksan
drovich SHULGIN

Data nașterii:
2.5.1977

(Александр Алекс
андрович ШУЛЬГИН)

Locul nașterii:
Essentuki, teritoriul
Stavropol, Federaţia
Rusă
Funcţie: fost director
executiv și fost
director al Ozon
Holdings Plc
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Aleksandr Aleksandrovich Shulgin este un
important om de afaceri și fost director
general al Ozon, principala platformă de
comerţ electronic din mai multe categorii a
Rusiei. La 24 februarie 2022, el a participat
la o reuniune a oligarhilor cu președintele
Vladimir Putin, 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 președintelui
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. În plus,
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.

8.4.2022
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912.

Date de identificare

Ekaterina Vladimirovna
TIKHONOVA

Data nașterii:
31.8.1986

(născută Yekaterina
Vladimirovna PUTINA)

Locul nașterii:
Dresda, Germania

(alias Yekaterina,
Katerina)

Funcţie: Șefa
iniţiativei de
dezvoltare Inno
praktika.

[Катерина (Екатерина)
Владимировна
ТИХОНОВА]

Persoană fizică
asociată: președintele
Vladimir Putin (tată)
Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin

913.

Evgeny Borisovich
ZUBITSKIY

Data nașterii:
10.3.1968

(Евгений Борисoвич
ЗУБИЦКИЙ)

Locul nașterii:
Kemerovo, Federaţia
Rusă
Funcţie: Antreprenor,
codeţinător și
președinte al consi
liului de administraţie
și director general al
Industrial Metal
lurgical
Holding (PMH)

Motive

Ekaterina Vladimirovna Tikhonova este fiica
președintelui Vladimir Putin. A fost șefa
noului institut de inteligenţă artificială de
la Universitatea de Stat din Moscova,
finanţat din fonduri de stat. În prezent,
conduce iniţiativa de dezvoltare Inno
praktika, finanţată de societăţi-cheie ruse ai
căror directori sunt membri ai cercului
restrâns de oligarhi apropiaţi președintelui
Putin.

Data
includerii pe
listă

8.4.2022

Obţine prin urmare beneficii din partea
guvernului Federaţiei Ruse și este asociată
cu persoane importante implicate în sectoare
economice care furnizează o sursă
substanţială de venituri guvernului Fede
raţiei Ruse. Mai mult, este asociată cu tatăl
său, care sprijină în mod activ și este
răspunzător de acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

Evgeny Borisovich Zubitskiy este code
ţinător, președinte al consiliului de adminis
traţie și director general al Industrial Metal
lurgical Holding (PMH). Este acţionar al
Koks Group, întreprinderea-mamă a PMH
și cel mai mare producător de cocs comer
cializabil din Rusia, înfiinţat de Boris
Zubitsky, deputat în Duma de Stat.

8.4.2022

Prin urmare, este un om de afaceri
important, implicat într-un sector economic
care furnizează o sursă substanţială de
venituri guvernului Federaţiei Ruse.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

914.

Sergey Vladimirovich
MIKHAILOV

Data nașterii:
17.3.1971

(alias Sergei
MIKHAILOV)

Locul nașterii:
Arkhangelsk
(Arhangelsk),
Federaţia Rusă

(Сергей МИХАЙЛОВ)

Funcţie: Director
general al Agenţiei
ruse de presă TASS
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Sergey Mikhailov este directorul general al
Agenţiei de presă TASS – cea mai mare
agenţie rusă de presă, care difuzează, prin
intermediul reţelei sale masive de repre
zentanţe străine (70 de birouri în Comu
nitatea Statelor Independente și 68 de
birouri în întreaga lume), informaţii distor
sionate cu privire la Ucraina, servind inte
reselor conducerii politice a Federaţiei Ruse.
Președintele Vladimir Putin i-a acordat
Ordinul Prieteniei. Serghei Mikhailov este
inclus în rezerva de personal a președintelui
Rusiei.
Susţine așadar acţiuni sau politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

8.4.2022
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915.

Date de identificare

Alexander Alexan
drovich MALKEVICH

Data nașterii:
14.7.1975

(Александр Алекс
андрович
МАЛЬКЕВИЧ)

Locul nașterii: St
Petersburg (Sankt
Petersburg), Federaţia
Rusă
Funcţie:
Prim-vicepreședinte
al Camerei Publice a
Federaţiei Ruse
pentru Dezvoltarea
Comunităţii Infor
maţiei, Mass-mediei
și Comunicaţiilor în
Masă. Director
general al canalului
de televiziune Sankt
Petersburg din
ianuarie 2021
Numere de pașaport/
act de identitate:
Pașaport 717637093,
carte de identitate
naţională
nr. 781005202108

Motive

Alexander Malkevich este un propagandist
rus, director general al canalului de tele
viziune St. Petersburg și prim-vicepreședinte
al Camerei Publice a Federaţiei Ruse pentru
dezvoltarea
comunităţii
informaţiei,
mass-mediei și comunicaţiilor în masă.

Data
includerii pe
listă

8.4.2022

La 25 februarie 2022, Malkevich a declarat
că agresiunea militară în curs împotriva
Ucrainei este o „operaţie specială” de dena
zificare a Ucrainei și că nu există niciun
obiectiv
de
capturare
a
ţării.
La 16 martie 2022, Malkevich a participat
la reuniunea Camerei Publice a Federaţiei
Ruse privind „agravarea războiului informa
ţional: pentru a proteja interesele Rusiei”,
unde s-a discutat cât de important este să
se transmită informaţii veridice, astfel încât
oamenii să înţeleagă de ce a fost luată
decizia de a desfășura o „operaţie specială”
în Ucraina și care este scopul acesteia.
Susţine așadar acţiuni sau politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

▼M68
_____

917.

Musa Yusupovich
BAZHAEV

Data nașterii:
11.5.1966

(Муса Юсупович
БАЖАЕВ)

Locul nașterii:
Achkoy Martan,
Cecenia, Federaţia
Rusă
Funcţie: om de
afaceri rus; actualul
președinte al Moscow
Alliance Group, care
deţine active în
sectoarele petrolier, al
construcţiilor, al
textilelor, al
produselor alimentare,
financiar și al
mass-mediei; fost
președinte al Russian
Platinum
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Musa Bazhaev este președintele JSC
Alliance Group, care numără printre
clienţii săi principali cele mai mari
companii din industria gazelor și a
petrolului, din sectoarele instalaţiilor indus
triale, telecomunicaţiilor, locuinţelor și utili
tăţilor publice.
A fost președintele consiliului de adminis
traţie al Russian Platinum, identificată
drept una dintre cele mai mari companii
miniere din Rusia, care furnizează o sursă
substanţială de venituri guvernului Fede
raţiei Ruse. În 2021, VEB.RF, VTB Group
și Russian Platinum au semnat un memo
randum de intenţie referitor la finanţarea
depozitului de minereuri de platină, cupru
și nichel de la Chernogorsk, din regiunea
Krasnoiarsk. Ceremonia de semnare a avut
loc în cadrul Forumului economic interna
ţional de la Sankt Petersburg, în prezenţa
președintelui Putin. Musa Bazhaev este un
important om de afaceri rus, care face parte
din topul celor mai bogaţi 200 de ruși, și
este implicat într-un sector economic care
furnizează o sursă substanţială de venituri
guvernului Federaţiei Ruse.

8.4.2022
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Data
includerii pe
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În plus, Musa Bazhaev este asociat cu
VEB.RF, o instituţie de dezvoltare
financiară rusă care oferă, în mod activ,
sprijin material sau financiar factorilor de
decizie ruși responsabili de anexarea
Crimeei și de destabilizarea Ucrainei ori
obţine beneficii de pe urma acţiunilor
acestora.

918.

Grigory Viktorovich
BEREZKIN

Data nașterii:
9.8.1966

(Григорий Викторович
БЕРЁЗКИН)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Funcţie: președinte al
consiliului de admi
nistraţie al ESN
Group
Cetăţenie: rusă, croată
Pașaport nr.: pașaport
croat nr. 101644415
(data expirării:
18.3.2023)
Sexul: masculin

Grigory Berezkin este un important om de
afaceri rus, considerat un acolit al preșe
dintelui Vladimir Putin.
Este președintele consiliului de administraţie
al ESN Group, un grup rus cu capital privat,
având un portofoliu de investiţii în diverse
sectoare, inclusiv mass-media, energie,
infrastructură,
tehnologia
informaţiei,
resurse naturale și petrochimie. ESN Group
este una dintre cele mai mari societăţi din
Rusia. În 2019, Saudi Basic Industries
Corporation (SABIC), Fondul de investiţii
directe al Rusiei (RDIF) și ESN Group au
semnat un acord de investiţii într-un proiect
vizând proiectarea, construcţia și exploatarea
unei uzine de metanol în regiunea Amur, în
Orientul Îndepărtat al Rusiei. În 2021,
VEB.RF, VTB, ESN Group, Ministerul
pentru Dezvoltarea Orientului Îndepărtat al
Rusiei, Marubeni Corporation și Mitsui
O.S.K. au semnat un memorandum de înţe
legere în cadrul Forumului Economic Estic,
având drept obiectiv dezvoltarea unui
proiect
pentru
realizarea
de
către
constructorii de nave ruși a unor nave
alimentate cu metanol. La ceremonie a
participat președintele Putin.
În calitate de președinte al consiliului de
administraţie al ESN Group, Grigory
Berezkin este 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. În plus, el oferă sprijin
material și financiar guvernului Federaţiei
Ruse, care este responsabil de anexarea
Crimeei și de destabilizarea Ucrainei, și
obţine beneficii din partea acestuia.

8.4.2022
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919.

Date de identificare

Serguey Achotovich
MNDOIANTS

Data nașterii:
21.9.1961

(Сергей Ашотович
МНДОЯНЦ)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Funcţie: om de
afaceri rus, vicepre
ședinte al conglome
ratului AFK Sistema;
Fondator al firmei de
consultanţă VLM
Invest
Cetăţenie: rusă

Motive

Serguey Mndoiants este vicepreședinte
executiv responsabil cu relaţiile guverna
mentale al conglomeratului rus AFK
Sistema PAO, care își desfășoară activitatea
în sectorul telecomunicaţiilor și al tehno
logiei informaţiei. Serguey Mndoiants este,
de asemenea, prim-vicepreședinte al VLM
Invest, o firmă de consultanţă care
acţionează ca intermediar între societăţi
private și organisme guvernamentale din
Federaţia Rusă. Serguey Mndoiants este și
membru al organului de conducere al Consi
liului pentru politica externă și de
apărare (SVOP), un grup de reflecţie care
consiliază guvernul Federaţiei Ruse cu
privire la desfășurarea politicii externe și
de apărare.

Data
includerii pe
listă

8.4.2022

Sexul: masculin
Prin urmare, este 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.

920.

Boris Romanovich
ROTENBERG

Data nașterii:
3.1.1957

(Борис Романович
РОТЕНБЕРГ)

Locul nașterii: St
Petersburg (Sankt
Petersburg), Federaţia
Rusă
Persoane fizice
asociate: Arkady
Rotenberg (frate),
Igor Rotenberg
(nepot)
Entităţi asociate:
SGM (Stroygaz
montazh), SMP Bank,
Gazprom Drillings
Cetăţenie: rusă,
finlandeză
Sexul: masculin

Boris Rotenberg este un om de afaceri rus
miliardar și frate al lui Arkady Rotenberg, la
rândul său om de afaceri rus miliardar,
acţionar al societăţii de stat Gazprom
Drillings și coproprietar al SGM (Stroygaz
montazh) Group. Familia Rotenberg are
legături strânse cu președintele Vladimir
Putin. Boris Rotenberg este membru al
consiliului de administraţie al SMP Bank
și unul dintre principalii acţionari ai
Gazprom Drillings, care a primit contracte
mari cu statul datorită legăturilor sale
strânse cu președintele Putin. Prin urmare,
Boris Rotenberg obţine beneficii din partea
factorilor de decizie ruși și a guvernului
Federaţiei Ruse, care sunt responsabili de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei. În plus, este o persoană fizică
asociată cu Arkady Rotenberg și cu preșe
dintele Putin, ambii fiind incluși pe lista
persoanelor cărora li se aplică măsuri
restrictive în legătură cu acţiunile care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.
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921.

Date de identificare

Igor Arkadyevich
ROTENBERG

Data nașterii:
9.5.1973

(Игорь Аркадьевич
РОТЕНБЕРГ)

Locul nașterii: St
Petersburg (Sankt
Petersburg), Federaţia
Rusă
Persoane fizice
asociate: Arkady
Rotenberg (tată),
Boris Rotenberg
(unchi)
Entităţi asociate:
SGM (Stroygaz
montazh) Group,
Gazprom Drillings,
NPV Engineering
Group
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

922.

Ekaterina IGNATOVA

Data nașterii: 1968

(alias Jekatarina
IGNATOVA)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Persoane fizice
asociate: Sergei
Chemezov (soţ)
Anastasia Ignatova
(fiică)
Lyudmila Rukavis
hikova (mamă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin

923.

Anastasia IGNATOVA
(Анастасия
ИГНАТОВА)

Persoane fizice
asociate: Serghei
Chemezov (tată
vitreg)
Ekaterina Ignatova
(mamă)
Lyudmila Rukavis
hikova (bunică)
Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin

Motive

Data
includerii pe
listă

Igor Rotenberg este un om de afaceri rus
miliardar, fiul cel mare și moștenitorul lui
Arkady Rotenberg, la rândul său om de
afaceri rus miliardar, coproprietar al SGM
(Stroygazmontazh) Group. Este acţionarul
majoritar al Gazprom Drillings. Familia
Rotenberg are legături strânse cu preșe
dintele Putin. Datorită funcţiilor pe care le
deţine în cadrul unor importante între
prinderi ruse, inclusiv SGM, Gazprom
Drillings și Mostotrest, care au primit
contracte mari cu statul, precum și datorită
legăturilor sale strânse cu președintele Putin,
Igor Rotenberg obţine beneficii din partea
factorilor de decizie ruși și a guvernului
Federaţiei Ruse, care sunt responsabili de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei. În plus, este o persoană fizică
asociată cu Arkady Rotenberg și cu preșe
dintele Putin, ambii fiind incluși pe lista
persoanelor cărora li se aplică măsuri
restrictive în legătură cu acţiunile care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

Ekaterina Ignatova este soţia lui Serghei
Chemezov, care este directorul general al
corporaţiei de stat ruse Rostec (Corporaţia
de stat pentru asistenţă pentru dezvoltare,
producţie și export de produse industriale
cu tehnologie avansată). În calitate de soţie
a lui Serghei Chemezov, Ekaterina Ignatova
deţine active importante în legătură cu
acesta. În cea mai recentă declaraţie
publică de avere a lui Serghei Chemezov
din 2019, a fost inclus și venitul anual al
Ekaterinei Ignatova în valoare de 24 de
milioane USD.

8.4.2022

Ekaterina Ignatova este asociată cu o
persoană fizică (soţul său) care figurează
pe lista persoanelor cărora li se aplică
măsuri restrictive în raport cu acţiunile
care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.
Anastasia Ignatova este fiica vitregă a lui
Serghei Chemezov, care este directorul
general al corporaţiei de stat ruse Rostec
(Corporaţia de stat pentru promovarea
dezvoltării, fabricării și exportului de
produse industriale rusești de înaltă
tehnologie).
În calitate de fiică vitregă a lui Serghei
Chemezov, ea deţine active importante în
legătură cu acesta prin intermediul unor
companii offshore. Anastasia Ignatova
deţine în mod formal iahtul de 85 de metri
„Valerie”, în valoare de 140 de milioane
USD (peste 10 miliarde de ruble), prin inter
mediul unei societăţi din Insulele Virgine
Britanice, denumită Delima Services
Limited. În plus, ea este beneficiarul unor
companii offshore care deţin active în
valoare de sute de milioane de dolari.

8.4.2022

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 265
▼M57
Nume

Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

Anastasia Ignatova este asociată cu o
persoană fizică (tatăl său vitreg) care
figurează pe lista persoanelor cărora li se
aplică măsuri restrictive în raport cu
acţiunile care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

924.

Lyudmila RUKAVIS
HIKOVA

Persoane fizice
asociate: Serghei
Chemezov (ginere)
Ekaterina Ignatova
(fiică)
Anastasia Ignatova
(nepoată)
Cetăţenie: rusă

925.

Lyudmila Rukavishikova este soacra lui
Serghei Chemezov, care este directorul
general al corporaţiei de stat ruse Rostec
(Corporaţia de stat pentru promovarea
dezvoltării, fabricării și exportului de
produse industriale rusești de înaltă
tehnologie). În calitate de soacră a lui
Serghei Chemezov, ea deţine active
importante în legătură cu acesta, inclusiv
acţiuni ale unor societăţi care deţin
proprietăţi utilizate de Rostec.

Sexul: feminin

Lyudmila Rukavishikova este asociată cu o
persoană fizică (ginerele său) care figurează
pe lista persoanelor cărora li se aplică
măsuri restrictive în raport cu acţiunile
care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

Yuri Borisovich
SLYUSAR

Data nașterii:
20.7.1974

(Юрий Борисович
СЛЮСАРЬ)

Locul nașterii:
Rostov-pe-Don,
Federaţia Rusă

Yuri Slyusar este președintele United
Aircraft Corporation (UAC) și fost ministru
adjunct al industriei și comerţului. UAC este
o societate rusă de cooperare în domeniul
aerospaţial și al apărării – deţinută în mare
parte de stat și care face parte din Rostec –
înfiinţată de președintele Putin. În calitatea
sa de președinte al UAC, Yuri Slyusar este
unul dintre principalii actori din industria
rusă și din sectorul rus al apărării, având
legături strânse cu guvernul Federaţiei
Ruse. Yuri Slyusar este așadar un
important om de afaceri implicat în
sectoare economice ale guvernului Fede
raţiei Ruse, a sprijinit guvernul Federaţiei
Ruse și a obţinut beneficii din partea
acestuia.

Funcţie: președintele
United Aircraft
Corporation (UAC);
fost ministru adjunct
al industriei și
comerţului al
Federaţie Ruse
Persoană fizică
asociată: președintele
Vladimir Putin
Entitate asociată:
United Aircraft
Corporation
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

8.4.2022
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926.

Said KERIMOV

Data nașterii:
6.7.1995
Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Funcţie: moștenitorul
lui Suleiman
Kerimov, membru al
comitetului strategic
și al consiliului de
administraţie ale
Polyus
Persoană fizică
asociată: Suleiman
Kerimov (tată)
Entitate asociată:
Polyus
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Said Kerimov este fiul lui Suleiman
Kerimov. Suleiman Kerimov este un
miliardar din Rusia, fondator al Fundaţiei
Suleiman Kerimov și reprezentant al Repu
blicii Daghestan în cadrul Consiliului
Federal al Rusiei. Suleiman Kerimov a
transferat fiului său, Said Kerimov, o mare
parte din activele sale, inclusiv acţiunile sale
în cadrul celui mai mare producător de aur
din Rusia, Polyus Gold.
Said Kerimov este asociat cu un important
om de afaceri implicat în sectoare
economice care furnizează o sursă
substanţială de venituri guvernului Fede
raţiei Ruse și care este responsabil de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei. Suleiman Kerimov este de
asemenea răspunzător pentru sprijinirea sau
punerea în aplicare a acţiunilor sau poli
ticilor care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea în Ucraina.

8.4.2022

927.

Vladimir Leonidovich
BOGDANOV
(Владимир Леонидович
БОГДАНОВ)

Data nașterii:
28.5.1951
Funcţie: director
general al Surgut
neftegas
Persoană fizică
asociată: președintele
Vladimir Putin
Entitate asociată:
Surgutneftegas
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Vladimir Bogdanov este directorul general
al companiei de petrol și gaze Surgut
neftegas, a cincea societate privată ca
mărime și a treia cea mai mare companie
petrolieră din Rusia, cu o cotă de peste
10 % din producţia totală de petrol a
Rusiei, care furnizează așadar o sursă
substanţială de venituri pentru guvernul
Federaţiei Ruse. Surgutneftegasbank CJSC,
în calitate de filială a Surgutneftegas, a
acordat guvernului regiunii Tyumen în
2021 un împrumut în valoare de 1,6
miliarde de ruble pentru finanţarea defi
citului acestuia. Vladimir Bogdanov
menţine legături strânse cu guvernul Fede
raţiei Ruse și cu președintele Vladimir Putin.
Vladimir Bogdanov este așadar 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.

8.4.2022

928.

German Oskarovich
GREF
(alias Herman Oska
rovich GREF)
(Герман Оскарович
ГРЕФ)

Data nașterii:
8.2.1964
Locul nașterii: satul
Panfilovo, districtul
Irtysh, regiunea
Pavlodar, Kârgâzstan
Funcţie: director
general și președinte
al Comitetului
executiv al Sberbank
of Russia, confirmat
de consiliul de admi
nistraţie la
16 octombrie 2007

German Gref este directorul general și
președintele
Comitetului
executiv
al
Sberbank of Russia. Sberbank of Russia
este o societate publică pe acţiuni.
Acţionarul majoritar al Sberbank este
Fondul naţional de patrimoniu al Rusiei,
gestionat de guvernul Federaţiei Ruse.

8.4.2022
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Entităţi asociate:
societatea publică pe
acţiuni „Sberbank of
Russia”
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

La 24 februarie 2022, după etapele iniţiale ale
agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, German
Gref, alături de alţi 36 de oameni de afaceri, s-a
întâlnit cu președintele Vladimir Putin și cu alţi
membri ai guvernului Federaţiei Ruse pentru a
discuta impactul acţiunilor întreprinse în urma
sancţiunilor occidentale. Această invitaţie
specială arată că German GREF sprijină sau
asigură punerea în aplicare a acţiunilor sau
politicilor care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei sau care obstrucţionează acti
vitatea organizaţiilor internaţionale în Ucraina.
În calitatea sa de director general al Sberbank,
el este unul dintre principalii oameni de afaceri
implicaţi în sectoare economice care
furnizează o sursă substanţială de venituri
guvernului Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de destabi
lizarea Ucrainei.

Data
includerii pe
listă

929.

Oleg Vladimirovich
DERIPASKA
(Олег Владимирович
ДЕРИПАСКА)

Data nașterii:
2.1.1968
Locul nașterii: Dzer
zhinsk, Federaţia
Rusă
Funcţie: oligarh rus;
Proprietar al Russian
Machines, Military
Industrial Company și
al Arzamas
Machine-Building
Plant (Uzina de
construcţii de mașini
Arzamas)
Entităţi asociate:
Russian Machines,
Military Industrial
Company și Arzamas
Machine-Building
Plant (Uzina de
construcţii de mașini
Arzamas)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Oleg Deripaska este un oligarh rus. El
deţine conglomeratul industrial Russian
Machines, care include Military Industrial
Company, un important furnizor de
armament și echipament militar pentru
forţele armate ruse. Deţine, de asemenea,
Arzamas Machine-Building Plant (Uzina de
construcţii de mașini Arzamas), care
produce transportoarele amfibii blindate
BTR-80 ce au fost utilizate de Rusia în
timpul agresiunii militare neprovocate
împotriva Ucrainei în 2022.
Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea sau punerea în aplicare a unor
acţiuni sau politici care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, sau stabi
litatea ori securitatea Ucrainei.

8.4.2022

930.

Igor Evgenievich
KONASHENKOV
(Игорь Евгеньевич
КОНАШЕНКОВ)

Data nașterii:
15.5.1966
Locul nașterii:
Chișinău, Republica
Moldova
Funcţie: șeful Depar
tamentului pentru
informaţii și comu
nicaţii din cadrul
Ministerului Apărării
al Federaţiei Ruse,
general-maior
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Igor Evgenievich Konashenkov este șeful
Departamentului pentru informaţii și comu
nicaţii din cadrul Ministerului Apărării al
Federaţiei
Ruse,
având
gradul
de
general-maior.
În calitatea sa de purtător de cuvânt principal al
Ministerului Apărării din Rusia, a fost
responsabil cu manipularea informaţiilor și
răspândirea dezinformării cu privire la
acţiunile militare ale Rusiei în Ucraina. A
promovat o atitudine pozitivă faţă de agre
siunea militară neprovocată a Rusiei
împotriva Ucrainei, faţă de anexarea Crimeei
și faţă de acţiunile separatiștilor din Donbas, a
prezentat situaţia din Ucraina într-un mod
părtinitor și a răspândit dezinformare cu
privire la activităţile ucrainene și occidentale.

8.4.2022
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Prin urmare, este răspunzător pentru sprijinirea
sau punerea în aplicare a unor acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei.

931.

Vladimir Viktorovich
PAVLENKO
(Владимир Викторович
ПАВЛЕНКО/
Володимир Вiкторович
ПАВЛЕНКО)

Data nașterii:
14.4.1962
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al securităţii statului” al
așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

932.

Alexander Yevgenevych
ANANCHENKO
(Александр Евгеньевич
АНАНЧЕНКO)

Data nașterii:
2.2.1966
Sexul: masculin

Așa-numit „prim-ministru” al așa-numitei
„Republici Populare Doneţk”. Asumând
acest rol și acţionând în această calitate, a
subminat în mod activ integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.

8.4.2022

933.

Aleksei Alexandrovich
DIKIY
(Алексей Алекс
андрович ДИКИЙ/
Олексiй Олександрович
ДIКIЙ)

Data nașterii:
5.7.1974
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al afacerilor interne” al
așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

934.

Igor Yurievich
ANTIPOV
(Игорь Юрьевич
АНТИПОВ/Iгор
Юрiйович АНТИПОВ)

Data nașterii:
26.5.1961
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al informaţiilor” al așanumitei „Republici Populare Doneţk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

935.

Artem Alexandrovich
KRAMARENKO
(Артем Александрович
КРАМАРЕНКО)

Data nașterii:
13.1.1980
Locul nașterii: Pavlov
Khutor, Rusia
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al politicii agroindus
triale și al alimentaţiei” al așa-numitei
„Republici Populare Doneţk”. Asumând
acest rol și acţionând în această calitate, a
subminat în mod activ integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.

8.4.2022

936.

Vladimir Nikolaevich
ANTONOV
(Владимир Николаевич
АНТОНОВ/Володимир
Миколайович
АНТОНОВ)

Data nașterii:
24.12.1979
Sexul: masculin

Așa-numit „vicepreședinte al guvernului” al
așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022
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937.

Tatyana Viktorovna
PEREVERZEVA
(Татьяна Викторовна
ПЕРЕВЕРЗЕВА/Тетяна
Вiкторiвна
ПЕРЕВЕРЗЕВА)

Data nașterii:
20.6.1964
Locul nașterii:
Doneţk, Ucraina
Sexul: feminin

Așa-numită „vicepreședintă a guvernului” al
așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

938.

Evgenij Evgenievich
LAVRENOV
(Евгений Евгеньевич
ЛАВРЕНОВ/Євген
Євгенович
ЛАВРЕНОВ)

Data nașterii:
5.12.1979
Locul nașterii:
Nikopol
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al bugetului” al așanumitei „Republici Populare Doneţk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

939.

Aleksandr Aleksan
drovich OPRIS
HHENKO
(Александр Алекс
андрович
ОПРИЩЕНКО/
Олександр Олекс
андрович
ОПРИЩЕНКО)

Data nașterii:
24.4.1976
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru interimar al sănătăţii”
al
așa-numitei
„Republici
Populare
Doneţk”. Asumând acest rol și acţionând
în această calitate, a subminat în mod activ
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

8.4.2022

940.

Natalya Yurevna NIKO
NOROVA
(Наталья Юрьевна
НИКОНОРОВА/Наталя
Юр'ївна
НIКОНОРОВА)

Data nașterii:
28.9.1984
Locul nașterii:
Doneţk, Ucraina
Sexul: feminin

Așa-numită „ministră a afacerilor interne” a
așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

941.

Mihail Vasilevich
ZHELTYAKOV
(Михаил Васильевич
ЖЕЛТЯКОВ/Михайло
Васильович
ЖЕЛТЯКОВ)

Data nașterii:
1.1.1961
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al culturii” al așanumitei „Republici Populare Doneţk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

942.

Aleksandr Yurevich
GROMAKOV
(Александр Юрьевич
ГРОМАКОВ/
Олександр Юрiйович
ГРОМАКОВ)

Data nașterii:
4.9.1958
Locul nașterii:
Doneţk, Ucraina
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al tineretului, sportului
și turismului” al așa-numitei „Republici
Populare Doneţk”. Asumând acest rol și
acţionând în această calitate, a subminat în
mod activ integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

8.4.2022

943.

Mikhail Nikolaevich
KUSHAKOV
(Михаил Николаевич
КУШАКОВ/Михайло
Миколайович
КУШАКОВ)

Data nașterii:
23.11.1958
Locul nașterii:
Republica Moldova
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al educaţiei și știinţei”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022
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944.

Alexei Aleksandrovich
KOSTRUBITSKIY
(Алексей Алекс
андрович
КОСТРУБИЦКИЙ/
Олексiй Олександрович
КОСТРУБИЦЬКИЙ)

Data nașterii:
24.8.1978
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al apărării civile, al
situaţiilor de urgenţă și al eliminării conse
cinţelor dezastrelor naturale” al așa-numitei
„Republici Populare Doneţk”. Asumând
acest rol și acţionând în această calitate, a
subminat în mod activ integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.

8.4.2022

945.

Vladimir Mikhailovich
RUSHHAK
(Владимир
Михайлович РУЩАК/
Володимир
Михайлович РУЩАК)

Data nașterii:
2.9.1971
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al industriei și
comerţului” al așa-numitei „Republici
Populare Doneţk”. Asumând acest rol și
acţionând în această calitate, a subminat în
mod activ integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

8.4.2022

946.

Igor Nikolaevich
HALEPA
(Игорь Николаевич
ХАЛЕПА/Iгор
Миколайович
ХАЛЕПА)

Data nașterii:
19.5.1969
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru interimar al telecomu
nicaţiilor”
al
așa-numitei „Republici
Populare Doneţk”. Asumând acest rol și
acţionând în această calitate, a subminat în
mod activ integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

8.4.2022

947.

Sergei Sergeevich
NAUMETS
(Сергей Сергеевич
НАУМЕЦ/Сергiй
Сергiйович
НАУМЕЦЬ)

Data nașterii:
13.7.1976
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al construcţiilor,
locuinţelor și serviciilor comunale” al așanumitei „Republici Populare Doneţk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

948.

Dmitriy Viktorovich
PODLIPANOV
(Дмитрий Викторович
ПОДЛИПАНОВ/
Дмитро Вiкторович
ПОДЛИПАНОВ)

Data nașterii:
28.11.1964
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al transporturilor” al
așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

949.

Larisa Valentinovna
TOLSTYKINA
(Лариса Валентиновна
ТОЛСТЫКИНА/
Лариса Валентинiвна
ТОЛСТИКIНА)

Data nașterii:
3.10.1967
Sexul: feminin

Așa-numită „ministră a muncii și afacerilor
sociale” a așa-numitei „Republici Populare
Doneţk”. Asumând acest rol și acţionând
în această calitate, a subminat în mod activ
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

8.4.2022

950.

Ruslan Mihajlovich
DUBOVSKIY
(Руслан Михайлович
ДУБОВСКИЙ/Руслан
Михайлович
ДУБОВСЬКИЙ)

Data nașterii:
20.2.1974
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al cărbunelui și
energiei”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Asumând acest rol și
acţionând în această calitate, a subminat în
mod activ integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

8.4.2022
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951.

Yana Sergeevna
CHAUSOVA
(Яна Сергеевна
ЧАУСОВА/Яна
Сергiївна ЧАУСОВА)

Data nașterii:
22.9.1980
Sexul: feminin

Așa-numită „ministră a finanţelor” a așanumitei „Republici Populare Doneţk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

952.

Aleksei Vladimirovich
POLOVYAN
(Алексей Влад
имирович ПОЛОВЯН/
Олексiй Волод
имирович ПОЛОВЯН)

Data nașterii:
3.5.1979
Sexul: masculin

Așa-numit
„ministru
al
dezvoltării
economice” al așa-numitei „Republici
Populare Doneţk”. Asumând acest rol și
acţionând în această calitate, a subminat în
mod activ integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

8.4.2022

953.

Yuriy Nikolaevich
SIROVATKO
(Юрий Николаевич
СИРОВАТКО/Юрiй
Миколайович
СИРОВАТКО)

Data nașterii:
17.4.1978
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al justiţiei” al așanumitei „Republici Populare Doneţk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

954.

Sergey Ivanovich
KOZLOV
(Сергей Иванович
КОЗЛОВ/Сергiй
Iванович КОЗЛОВ)

Data nașterii:
7.11.1963
Sexul: masculin

Așa-numit „președinte al guvernului” al așanumitei „Republici Populare Luhansk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

955.

Yuriy Nikolaevich
GOVTVIN
(Юрий Николаевич
ГОВТВИН/Юрiй
Миколайович
ГОВТВIН)

Data nașterii:
12.4.1968
Sexul: masculin

Așa-numit
„prim
vicepreședinte
al
guvernului” al așa-numitei „Republici
Populare Luhansk”. Asumând acest rol și
acţionând în această calitate, a subminat în
mod activ integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

8.4.2022

956.

Elena Nikolaevna
KOSTENKO
(Елена Николаевна
КОСТЕНКО/Олена
Миколаївна
КОСТЕНКО)

Data nașterii:
13.11.1968
Sexul: feminin

Așa-numită „vicepreședintă a guvernului” a
așa-numitei „Republici Populare Luhansk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

957.

Anna Yurievna
TODOROVA
(Анна Юрьевна
ТОДОРОВА/Ганна
Юрiївна ТОДОРОВА)

Data nașterii:
20.2.1988
Sexul: feminin

Așa-numită „vicepreședintă a guvernului” a
așa-numitei „Republici Populare Luhansk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022
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958.

Anatoli Andreevich
ANTONOV
(Анатолий Андреевич
АНТОНОВ)

Data nașterii:
6.11.1966
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al securităţii statului” al
așa-numitei „Republici Populare Luhansk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

959.

Igor Aleksandrovich
KORNET
(Игорь Александрович
КОРНЕТ/Iгор Олекс
андрович КОРНЕТ)

Data nașterii:
29.4.1973
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru de interne” al așanumitei „Republici Populare Luhansk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

960.

Evgeny Anatolievich
KATSAVALOV
(Евгений Анатольевич
КАЦАВАЛОВ)

Data nașterii:
11.2.1972
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al situaţiilor de urgenţă
și al gestionării dezastrelor” al așa-numitei
„Republici Populare Luhansk”. Asumând
acest rol și acţionând în această calitate, a
subminat în mod activ integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.

8.4.2022

961.

Natalya Alexandrovna
PASHCHENKO
(Наталия Алекс
андровна ПАЩЕНКО)

Data nașterii:
10.10.1975
Sexul: feminin

Așa-numită „ministră a sănătăţii” a așanumitei „Republici Populare Luhansk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

962.

Andrey Yurievich
LUSTENKO
(Андрей Юрьевич
ЛУСТЕНКО)

Data nașterii:
16.6.1975
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al educaţiei și știinţei”
al
așa-numitei
„Republici
Populare
Luhansk”. Asumând acest rol și acţionând
în această calitate, a subminat în mod activ
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

8.4.2022

963.

Svetlana Anatolievna
MALAKHOVA
(Светлана Анатольевна
МАЛАХОВА)

Data nașterii:
27.8.1964
Sexul: feminin

Așa-numită „ministră a muncii și politicii
sociale” a așa-numitei „Republici Populare
Luhansk”. Asumând acest rol și acţionând
în această calitate, a subminat în mod activ
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

8.4.2022

964.

Dmitry Sergeevich
SIDOROV
(Дмитрий Сергеевич
СИДОРОВ)

Data nașterii:
2.9.1989
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al culturii, sportului și
tineretului” al așa-numitei „Republici
Populare Luhansk”. Asumând acest rol și
acţionând în această calitate, a subminat în
mod activ integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

8.4.2022
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Sergey Alekseevich
BORODIN
(Сергей Алексеевич
БОРОДИН)

Data nașterii:
15.1.1968
Sexul: masculin

Așa-numit „președinte al Comitetului de stat
pentru taxe și impozite” al așa-numitei
„Republici Populare Luhansk”. Asumând
acest rol și acţionând în această calitate, a
subminat în mod activ integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.

8.4.2022

967.

Yuriy Alexandrovich
PRONKO
(Юрий Александрович
ПРОНЬКО)

Data nașterii:
2.4.1962
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al agriculturii și
alimentaţiei” al așa-numitei „Republici
Populare Luhansk”. Asumând acest rol și
acţionând în această calitate, a subminat în
mod activ integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

8.4.2022

968.

Svetlana Nikolaevna
PODLIPAEVA
(Светлана Николаевна
ПОДЛИПАЕВА)

Data nașterii:
16.9.1968
Sexul: feminin

Așa-numită
„ministră
a
dezvoltării
economice” a așa-numitei „Republici
Populare Luhansk”. Asumând acest rol și
acţionând în această calitate, a subminat în
mod activ integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

8.4.2022

969.

Maxim Alekseevich
PROTASOV
(Максим Алексеевич
ПРОТАСОВ)

Data nașterii:
21.2.1976
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al construcţiilor și
locuinţelor și al serviciilor comunale” al
așa-numitei „Republici Populare Luhansk”.
Asumând acest rol și acţionând în această
calitate, a subminat în mod activ integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

970.

Oleg Vasilievich
FETISOV
(Олег Васильевич
ФЕТИСОВ)

Data nașterii:
30.3.1971
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al comunicaţiilor și al
comunicării în masă” al așa-numitei
„Republici Populare Luhansk”. Asumând
acest rol și acţionând în această calitate, a
subminat în mod activ integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.

8.4.2022

971.

Yuriy Anatolievich
DEGTYAREV
(Юрий Анатольевич
ДЕГТЯРЕВ)

Data nașterii:
7.7.1977
Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al resurselor naturale și
al securităţii mediului” al așa-numitei
„Republici Populare Luhansk” Asumând
acest rol și acţionând în această calitate, a
subminat în mod activ integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.

8.4.2022

965.
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972.

Sergey Nikolaevich
NEVEROV
(Сергей Николаевич
НЕВЕРОВ)

Sexul: masculin

Așa-numit „ministru al industriei și
comerţului” al așa-numitei „Republici
Populare Luhansk”. Asumând acest rol și
acţionând în această calitate, a subminat în
mod activ integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

8.4.2022

973.

Yuriy Nikolaevich
AFANASEVSKY
(Юрий Николаевич
АФАНАСЬЕВСКИЙ)

Data nașterii:
12.12.1968
Sexul: masculin

Așa-numit „președinte al Comitetului de stat
al vămilor” al așa-numitei „Republici
Populare Luhansk”. Asumând acest rol și
acţionând în această calitate, a subminat în
mod activ integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

8.4.2022

974.

Olga Alexandrovna
MAKEEVA
(Ольга Александровна
МАКЕЕВА/Ольга
Олександрiвна
МАКЄЄВА)

Data nașterii:
21.11.1974
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

975.

Vitaly Vladimirovich
KRAVETS
(Виталий Влад
имирович КРАВЕЦ/
Вiталiй Волод
имирович КРАВЕЦЬ)

Data nașterii:
7.4.1975
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

976.

Yaroslav Gennadievich
ANIKA
(Ярослав Геннадьевич
АНИКА/Ярослав Генн
адiйович АНIКА)

Data nașterii:
26.6.1990
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

977.

Yevgeny Dmitrievich
GRITSENKO
(Евгений Дмитриевич
ГРИЦЕНКО/Євген
Дмитрович
ГРИЦЕНКО)

Data nașterii:
26.7.1977
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

978.

Andrey Sergeevich
VOROSHILOV
(Андрей Сергеевич
ВОРОШИЛОВ/Андрiй
Сергiйович
ВОРОШИЛОВ)

Data nașterii:
2.4.1978
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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979.

Alexander Pavlovich
KURENKOV
(Александр Павлович
КУРЕНКОВ/Олександр
Павлович КУРЄНКОВ)

Data nașterii:
1.6.1962
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

980.

Vladislav Leonidovich
BERDICHEVSKY
(Владислав
Леонидович
БЕРДИЧЕВСКИЙ/
Владiслав Леонiдович
БЕРДIЧЕВСЬКИЙ)

Data nașterii:
10.9.1967
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

981.

Irina Vasilievna
POPOVA
(Ирина Васильевна
ПОПОВА/Iрина
Василiвна ПОПОВА)

Data nașterii:
7.8.1966
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

982.

Maria Vladimirovna
PIROGOVA
(Мария Владимировна
ПИРОГОВА/Марiя
Володимирiвна
ПIРОГОВА)

Data nașterii:
13.5.1993
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

983.

Sergey Borisovich
PROKOPENKO
(Сергей Борисович
ПРОКОПЕНКО/Сергiй
Борисович
ПРОКОПЕНКО)

Data nașterii:
20.10.1986
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

984.

Svetlana Anatolievna
KUMANOVA
(Светлана Анатольевна
КУМАНОВА/Свiтлана
Анатолiївна
КУМАНОВА)

Data nașterii:
1.11.1966
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

985.

Magdalina Marina
VLADIMIROVNA
(Магдалина Марина
ВЛАДИМИРОВНА/
Магдалина Марина
ВОЛОДИМИРIВНА)

Data nașterii:
4.1.1984
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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986.

Kirill Borisovich
MAKAROV
(Кирилл Борисович
МАКАРОВ/Кирило
Борисович МАКАРОВ)

Data nașterii:
6.11.1995
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

987.

Alexander Viktorovich
MALKOV
(Александр
Викторович
МАЛЬКОВ/Олександр
Вiкторович
МАЛЬКОВ)

Data nașterii:
18.7.1953
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

988.

Yury Igorevich
MARTYNOV
(Игорь Юрьевич
МАРТЫНОВ/Iгор
Юрiйович
МАРТИНОВ)

Data nașterii:
22.6.1969
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

989.

Igor Viktorovich
MATRUS
(Игорь Викторович
МАТРУС/Iгор
Вiкторович МАТРУС)

Data nașterii:
27.7.1981
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

990.

Vladimir Anatolievich
MEDVEDEV
(Владимир
Анатольевич
МЕДВЕДЕВ/
Володимир
Анатолiйович
МЕДВЕДЕВ)

Data nașterii:
27.10.1980
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

991.

Yulia Valentinovna
MIKHAILOVA
(Юлия Валентиновна
МИХАЙЛОВА/Юлiя
Валентинiвн
МИХАЙЛОВА)

Data nașterii:
14.7.1991 sau
14.6.1991
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

992.

Vladimir Evgenievich
MOSHKIN
(Владимир Евгеньевич
МОШКИН/Володимир
Євгенович МОШКIН)

Data nașterii:
25.6.1980
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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993.

Alla Ivanovna
OBOLENSKAYA
(Алла Ивановна
ОБОЛЕНСКАЯ/Алла
Iванiвна ОБОЛ
ЕНСЬКА)

Data nașterii:
26.7.1964
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

994.

Dmitry Alexandrovich
OGILETS
(Дмитрий Алекс
андрович ОГИЛЕЦ/
Дмитро Олександрович
ОГIЛЕЦЬ)

Data nașterii:
2.9.1968
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

995.

Oleg Vladimirovich
ONOPKO
(Олег Владимирович
ОНОПКО/Олег Волод
имирович ОНОПКО)

Data nașterii: 10
octombrie
(an necunoscut)
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

996.

Vladimir Gennadievich
PAKREEV
(Владимир Генн
адьевич ПАКРЕЕВ/
Володимир
Генадiйович
ПАКРЕЄВ)

Data nașterii:
21.7.1977
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

997.

Maxim Alekseevich
PARSHIN
(Максим Алексеевич
ПАРШИН/Максим
Олексiйович
ПАРШИН)

Data nașterii:
3.8.1976
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

998.

Igor Valentinovich
PASHKOV
(Игорь Валентинович
ПАШКОВ/Iгор
Валентинович
ПАШКОВ)

Data nașterii:
4.2.1961
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

999.

Vasily Anatolievich
PERTSEV
(Василий Анатольевич
ПЕРЦЕВ/Василь
Анатолiйович
ПЕРЦЕВ)

Data nașterii:
9.8.1981
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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1000.

Yuri Ivanovich POKIN
TELITSA
(Юрий Иванович
ПОКИНТЕЛИЦА/Юрiй
Iванович
ПОКIНТЕЛИЦЯ)

Data nașterii:
21.5.1966
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1001.

Natalya Alekseevna
POLYANSKAYA
(Наталья Алексеевна
ПОЛЯНСКАЯ/Наталiя
Олексiївна
ПОЛЯНСЬКА)

Data nașterii:
6.11.1971
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1002.

Leonid Vladimirovich
PRISENKO
(Леонид Владимирович
ПРИСЕНКО/Леонiд
Володимирович
ПРИСЄНКО)

Data nașterii:
6.7.1961
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1003.

Natalya Anatolyevna
PSHENICHNAYA
(Наталья Анатольевна
ПШЕНИЧНАЯ/Наталiя
Анатолiївна
ПШЕНИЧНА)

Data nașterii:
30.6.1981
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1004.

Lyubomir Evgenevich
PUSHKIN
(Любомир Евгеньевич
ПУШКИН/Любомир
Євгенiйович ПУШКIН)

Data nașterii:
27.5.1977
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1005.

Vladislav Adolfovich
RUSANOV
(Владислав
Адольфович
РУСАНОВ/Владислав
Адольфович
РУСАНОВ)

Data nașterii:
12.6.1966
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1006.

Vladimir Vladimirovich
SAVELOV
(Владимир Влад
имирович САВЕЛОВ/
Володимир Волод
имирович САВЕЛОВ)

Data nașterii:
24.2.1965
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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1007.

Anastasia Yurievna
SELIVANOVA
(Анастасия Юрьевна
СЕЛИВАНОВА/
Анастасiя Юрiївна
СЕЛIВАНОВА)

Data nașterii:
5.8.1983
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1008.

Alexander Anatolievich
SERYOZHENKO
(Александр
Анатольевич
СЕРЁЖЕНКО/
Олександр
Анатолiйович
СЕРЬОЖЕНКО)

Data nașterii:
17.3.1965
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1009.

Elena Nikolaevna
SHISHKINA
(Елена Николаевна
ШИШКИНА/Олена
Миколаївна
ШИШКIНА)

Data nașterii:
19.4.1978
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1010.

Korotkiy Alexander
VLADIMIROVICH
(Короткий Александр
ВЛАДИМИРОВИЧ)

Data nașterii:
13.3.1925
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1011.

Oksana Viktorovna
SIGIDINA
(Оксана Викторовна
СИГИДИНА/Оксана
Вiкторiвна СIГIДIНА)

Data nașterii:
17.8.1976
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1012.

Valery Vladimirovich
SKOROKHODOV
(Валерий Влад
имирович
СКОРОХОДОВ/
Валерiй Волод
имирович
СКОРОХОДОВ)

Data nașterii:
22.5.1976
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1013.

Natalya Ivanovna
STRELCHUK
(Наталья Ивановна
СТРЕЛЬЧУК/Наталiя
Iванiвна СТРЕЛЬЧУК)

Data nașterii:
10.9.1974
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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1014.

Pavel Alexandrovich
SHEPOTKO
(Павел Александрович
ШЕПОТЬКО/Павло
Олександрович
ШЕПОТЬКО)
alias Pavel Alexan
drovich TCHAI
KOVSKY (Павел
Александрович
ЧАЙКОВСКИЙ)

Data nașterii:
15.4.1986
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1015.

Sergey Leonidovich
TELNYKH
(Сергей Леонидович
ТЕЛЬНЫХ/Сергiй
Леонiдович ТЕЛЬНИХ)

Data nașterii:
29.4.1972
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1016.

Roman Sergeevich
UDALOV
(Роман Сергеевич
УДАЛОВ/Роман
Сергiйович УДАЛОВ)

Data nașterii:
27.5.1994
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1017.

Alexandra Alexandrovna
USACHEVA
(Александра Алекс
андровна УСАЧЕВА/
Олександра Олекс
андрiвна УСАЧОВА)

Data nașterii: 28
septembrie
(an necunoscut)
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1018.

Natalya Markovna
VOLKOVA
(Наталья Марковна
ВОЛКОВА/Наталiя
Маркiвна ВОЛКОВА)

Data nașterii:
11.10.1976
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1019.

Yuri Mikhailovich
ZAKABLUK
(Юрий Михайлович
ЗАКАБЛУК)

Data nașterii:
19.8.1957
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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1020.

Marina Nikolaevna
ZHEYNOVA
(Марина Николаевна
ЖЕЙНОВА/Марина
Миколаївна
ЖЕЙНОВА)

Data nașterii:
15.2.1985
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1021.

Aleksei Mikhailovich
ZHIGULIN
(Алексей Михайлович
ЖИГУЛИН/Олексiй
Михайлович
ЖИГУЛIН)

Data nașterii:
29.1.1979
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1022.

Mikhail Valerievich
ZHUKOV
(Михаил Валерьевич
ЖУКОВ/Михайло
Валерiйович ЖУКОВ)

Data nașterii:
1.11.1978
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1023.

Tatyana Vladimirovna
ZHURAVLEVA
(Татьяна Владимировна
ЖУРАВЛЕВА/Тетяна
Володимирiвна
ЖУРАВЛЕВА)

Data nașterii:
19.12.1967
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1024.

Abdu Tamer HASSAN
(Абду Тамер
ХАССАН)

Data nașterii:
12.6.1994
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1025.

Sergei Navilievich
ABUKOV
(Сергей Навильевич
АБУКОВ)

Data nașterii:
17.3.1971
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1026.

Vladimir Nikolaevich
ANDRIENKO
(Владимир Николаевич
АНДРИЕНКО)

Data nașterii:
27.4.1957
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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1027.

Alexander Vasilievich
AVDEEV
(Александр Васильевич
АВДЕЕВ)

Data nașterii:
7.12.1958
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1028.

Oksana Alexandrovna
BABENKO
(Оксана Александровна
БАБЕНКО/Оксана
Олександрiвна
БАБЕНКО)

Data nașterii:
3.6.1987
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1029.

Andrey Vasilievich
BAEVSKY
(Андрей Васильевич
БАЕВСКИЙ)

Data nașterii:
19.8.1972
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1030.

Alexander Sergeevich
BANAKH
(Александр Сергеевич
БАНАХ)

Data nașterii:
23.7.1985
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1031.

Rinat Alievich
BILYALOV
(Ринат Алиевич
БИЛЯЛОВ)

Data nașterii:
20.10.1969
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1032.

Maria Viktorovna
BOGATOVA
(Мария Викторовна
БОГАТОВА)

Data nașterii:
21.4.1997
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1033.

Anatoly Vladimirovich
BONDARCHUK
(Анатолий Влад
имирович
БОНДАРЧУК/Анатолiй
Володимирович
БОНДАРЧУК)

Data nașterii:
1.6.1948
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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1034.

Alexander Alexan
drovich
BONDARENKO
(Александр Алекс
андрович
БОНДАРЕНКО/
Олександр Олекс
андрович
БОНДАРЕНКО)

Data nașterii:
2.9.1983
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1035.

Alexander Viktorovich
BYKADOROV
(Александр
Викторович
БЫКАДОРОВ/
Олександр Вiкторович
БИКАДОРОВ)

Data nașterii:
28.9.1985
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1036.

Natalya Dmitrievna
CHEKAREVA
(Наталья Дмитриевна
ЧЕКАРЕВА/Наталя
Дмитриевна
ЧЕКАРЄВА)

Data nașterii:
13.5.1969
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1037.

Sergey Anatolievich
CHUCHIN
(Сергей Анатольевич
ЧУЧИН/Сергiй
Анатолiйович ЧУЧИН)

Data nașterii:
11.12.1959
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1038.

Dmitry Murtazievich
CHURADZE
(Дмитрий Муртазиевич
ЧУРАДЗЕ/Дмитро
Муртазiйович
ЧУРАДЗЕ)

Data nașterii:
24.10.1974
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1039.

Dmitry Eduardovich
DEZORTSEV
(Дмитрий Эдуардович
ДЕЗОРЦЕВ/Дмитро
Едуардович
ДЕЗОРЦЕВ)

Data nașterii:
19.6.1966
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1040.

Irina Leontievna
DIANOVA
(Ирина Леонтьевна
ДИАНОВА/Iрина
Леонтiївна ДIАНОВА)

Data nașterii:
13.10.1962
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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1041.

Alexey Sergeevich
DOROFEEV
(Алексей Сергеевич
ДОРОФЕЕВ/Олексiй
Сергiйович
ДОРОФЄЄВ)

Data nașterii:
11.11.1986
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1042.

Vladimir Nikolaevich
DUBOVKA
(Владимир Николаевич
ДУБОВКА/Володимир
Миколайович
ДУБОВКА)

Data nașterii:
14.9.1982
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1043.

Alexander Pavlovich
DYAGOVETS
(Александр Павлович
ДЯГОВЕЦ/Олександр
Павлович ДЯГОВЕЦЬ)

Data nașterii:
12.1.1962
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1044.

Olga Petrovna
GRYAZNOVA
(Ольга Петровна
ГРЯЗНОВА/Ольга
Петрiвна ГРЯЗНОВА)

Data nașterii:
16.5.1983
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1045.

Natalya Vladimirovna
GUBAREVA
(Наталья Влад
имировна ГУБАРЕВА/
Наталя Володимирiвна
ГУБАРЄВА)

Data nașterii:
23.6.1981
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1046.

Evgeny Alekseevich
ILYENKO
(Евгений Алексеевич
ИЛЬЕНКО/Євгенiй
Олексiйович
IЛЬЄНКО)

Data nașterii:
5.11.1995
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1047.

Viktor Dmitrievich
ISHCHENKO
(Виктор Дмитриевич
ИЩЕНКО/Вiктор
Дмитрович IЩЕНКО)

Data nașterii:
23.9.1958
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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1048.

German Rustemovich
KADYROV
(Герман Рустемович
КАДЫРОВ/Герман
Рустемович
КАДИРОВ)

Data nașterii:
15.10.1965
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1049.

Alexander Sergeevich
KAMYSHOV
(Александр Сергеевич
КАМЫШОВ/
Олександр Сергiйович
КАМИШОВ)

Data nașterii:
24.5.1987
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1050.

Maxim Gennadievich
KNYSH
(Максим Геннадиевич
КНЫШ/Максим Генн
адiйович КНИШ)

Data nașterii:
27.5.1983
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1051.

Maxim Vitalievich
KOROLYUK
(Максим Витальевич
КОРОЛЮК/Максим
Вiталiйович
КОРОЛЮК)

Data nașterii:
22.12.1982
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular””
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1052.

Irina Anatolievna
KOSTENKO
(Ирина Анатольевна
КОСТЕНКО/Iрина
Анатолiївна
КОСТЕНКО)

Data nașterii:
4.4.1974
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1053.

Gennady Evgenievich
KOVALCHUK
(Геннадий Евгеньевич
КОВАЛЬЧУК/Геннадiй
Євгенович
КОВАЛЬЧУК)

Data nașterii:
16.9.1969
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1054.

Sergey Alexandrovich
KOVALCHUK
(Сергей Александрович
КОВАЛЬЧУК/Сергiй
Олександрович
КОВАЛЬЧУК)

Data nașterii:
27.1.1966
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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1055.

Alexander Vladimirovich
KOVTYRIN
(Александр Влад
имирович
КОВТЫРИН/
Олександр Волод
имирович КОВТИРIН)

Data nașterii:
10.10.1977
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1056.

Olga Alexandrovna
KRAVTSOVA
(Ольга Александровна
КРАВЦОВА/Ольга
Олександрiвна
КРАВЦОВА)

Data nașterii:
19.2.1972
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1057.

Julia Mikhailovna
KRYUKOVA
(Юлия Михайловна
КРЮКОВА/Юлiя
Михайлiвна
КРЮКОВА)

Data nașterii:
28.5.1978
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1058.

Klavdia Yurievna
KULBATSKAYA
(Клавдия Юрьевна
КУЛЬБАЦКАЯ/
Клавдiя Юр'ївна
КУЛЬБАЦЬКА)

Data nașterii:
30.3.1967
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al așa-numitei „Republici Populare Doneţk”.
Prin urmare, a sprijinit și a pus în aplicare
acţiuni și politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei și care au continuat să
destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1059.

Konstantin Alexan
drovich KUZMIN
(Константин Алекс
андрович КУЗЬМИН/
Костянтин Олекс
андрович КУЗЬМIН)

Data nașterii:
28.11.1976
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1060.

Yury Vladimirovich
LEONOV
(Юрий Владимирович
ЛЕОНОВ/Юрiй Волод
имирович ЛЕОНОВ)

Data nașterii:
1.4.1980
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1061.

Roman Nikolaevich
LEPA
(Роман Николаевич
ЛЕПА/Роман
Миколайович ЛЕПА)

Data nașterii:
3.6.1974
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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1062.

Yaroslav Igorevich
LISOBEY
(Ярослав Игоревич
ЛИСОБЕЙ)

Data nașterii:
24.1.1988
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Doneţk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1063.

Irina Ivanovna
ANDRUKH
(Ирина Ивановна
АНДРУХ)

Data nașterii:
21.9.1959
Locul nașterii:
Luhansk, Ucraina
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare
Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit și a pus
în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1064.

Aleksei Yuryevich
BELETSKY
(Алексей Юрьевич
БЕЛЕЦКИЙ)

Data nașterii:
23.7.1988
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1065.

Gennadiy Mikhaylovich
BUNEEV
(Геннадий Михайлович
БУНЕЕВ)

Data nașterii:
11.2.1958
Locul nașterii:
Luhansk, Ucraina
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1066.

Oleg Viacheslavovich
DADONOV
(Олег Вячеславович
ДАДОНОВ)

Data nașterii:
6.7.1968
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1067.

Bella Seyranovna
DEMESHKO
(Бэлла Сейрановна
ДЕМЕШКО)

Data nașterii:
19.2.1979
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare
Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit și a pus
în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1068.

Sergei Mikhaylovich
DIDENKO
(Сергей Михайлович
ДИДЕНКО)

Data nașterii:
22.6.1974
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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1069.

Elena Evgenyevna
FARAKHOVA
(Елена Евгеньевна
ФАРАХОВА)

Data nașterii:
31.12.1984
Locul nașterii:
Luhansk, Ucraina
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare
Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit și a pus
în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1070.

Valeriy Iosifovich
GALINKIN
(Валерий Иосифович
ГАЛИНКИН)

Data nașterii:
1.8.1947
Locul nașterii:
Luhansk, Ucraina
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1071.

Svetlana Fiodorovna
GIZAY
(Светлана Федоровна
ГИЗАЙ)

Data nașterii:
24.1.1965
Locul nașterii: Kehy
chivka, Ucraina
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare
Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit și a pus
în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1072.

Dmitry Yuryevich
GOLDA
(Дмитрий Юрьевич
ГОЛДА)

Data nașterii:
2.8.1984
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1073.

Mikhail Vasilyevich
GOLUBOVICH
(Михаил Васильевич
ГОЛУБОВИЧ)

Data nașterii:
21.11.1943
Locul nașterii: Zolo
tonosha, Ucraina
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1074.

Andrei Anatolyevich
GUBAREV
(Андрей Анатольевич
ГУБАРЕВ)

Data nașterii:
22.10.1974
Locul nașterii:
Krasnodon, Ucraina
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1075.

Svetlana Vadimovna
KHVOROSTIAN
(Светлана Вадимовна
ХВОРОСТЯН)

Data nașterii:
7.3.1990
Locul nașterii:
Luhansk, Ucraina
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare
Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit și a pus
în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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1076.

Vitaliy Mikhaylovich
KISHKINOV
(Виталий Михайлович
КИШКИНОВ)

Data nașterii:
7.1.1983
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1077.

Olga Anatolyevna
KOBTSEVA
(Ольга Анатольевна
КОБЦЕВА)

Data nașterii:
6.9.1966
Locul nașterii:
Rubizhne, Ucraina
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare
Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit și a pus
în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1078.

Denis Sergeevich
KOLESNIKOV
(Денис Сергеевич
КОЛЕСНИКОВ)

Data nașterii:
1.6.1980
Locul nașterii:
Luhansk, Ucraina
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1079.

Aleksandra Sergeevna
KOVALENKO
(Александра Сергеевна
КОВАЛЕНКО)

Data nașterii:
6.9.1988
Locul nașterii:
Luhansk, Ucraina
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare
Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit și a pus
în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1080.

Aleksandr Valeryevich
KRIYERENKO
(Александр Валерьевич
КРИЕРЕНКО)

Data nașterii:
14.10.1993
Locul nașterii:
Luhansk, Ucraina
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1081.

Dmitry Leonidovich
KUKARSKY
(Дмитрий Леонидович
КУКАРСКИЙ)

Data nașterii:
20.1.1982
Locul nașterii:
Antipino, Federaţia
Rusă
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1082.

Andrei Viktorovich
LITSOEV
(Андрей Викторович
ЛИЦОЕВ)

Data nașterii:
6.2.1967
Locul nașterii:
Luhansk, Ucraina
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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1083.

Roman Grigoryevich
LYSENKO
(Роман Григорьевич
ЛЫСЕНКО)

Data nașterii:
13.8.1962
Locul nașterii:
Alchevsk, Ucraina
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1084.

Pavel Georgievich
MALY
(Павел Георгиевич
МАЛЫЙ)

Data nașterii:
5.11.1968
Locul nașterii:
Debaltseve, Ucraina
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1085.

Ruslan Raisovich
MARDANOV
(Руслан Раисович
МАРДАНОВ)

Data nașterii:
22.9.1980
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1086.

Zhanna Viktorovna
MARFINA
(Жанна Викторовна
МАРФИНА)

Data nașterii:
31.1.1974
Locul nașterii: Bile,
Ucraina
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare
Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit și a pus
în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1087.

Anna Mikhaylovna
MOSINA
(Анна Михайловна
МОСИНА)

Data nașterii:
27.10.1957
Locul nașterii:
Luhansk, Ucraina
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare
Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit și a pus
în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1088.

Zinaida Gavrilovna
NADEN
(Зинаида Гавриловна
НАДЕН)

Data nașterii:
22.7.1947
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare
Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit și a pus
în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1089.

Pavel Aristievich
PILAVOV
(Павел Аристиевич
ПИЛАВОВ)

Data nașterii:
17.2.1969
Locul nașterii: Alek
seyevka, Georgia
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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1090.

Alla Arkadyevna
PODTYNNAYA
(Алла Аркадьевна
ПОДТЫННАЯ)

Data nașterii:
8.6.1953
Locul nașterii:
Luhansk, Ucraina
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare
Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit și a pus
în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1091.

Vladimir Nikolaevich
POLYAKOV
(Владимир Николаевич
ПОЛЯКОВ)

Data nașterii:
7.4.1987
Locul nașterii:
Perevalsk, Ucraina
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1092.

Oleg Nikolaevich
POPOV
(Олег Николаевич
ПОПОВ)

Data nașterii:
16.4.1972
Locul nașterii:
Luhansk, Ucraina
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1093.

Elena Ivanovna
RAKHMUKOVA
(Елена Ивановна
РАХМУКОВА)

Data nașterii:
25.9.1956
Locul nașterii:
Antratsyt, Ucraina
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare
Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit și a pus
în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1094.

Igor Nikolaevich
RYABUSHKIN
(Игорь Николаевич
РЯБУШКИН)

Data nașterii:
5.5.1970
Locul nașterii:
Rovenky, Ucraina
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1095.

Ivan Vladimirovich
SANAYEV
(Иван Владимирович
САНАЕВ)

Data nașterii:
10.6.1986
Locul nașterii: Molo
dohvardiisk, Ucraina
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1096.

Vladimir Vladimirovich
SANKIN
(Владимир Влад
имирович САНКИН)

Data nașterii:
7.6.1984
Locul nașterii:
Luhansk, Ucraina
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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1097.

Natalya Vladimirovna
SERGUN
(Наталья Влад
имировна СЕРГУН)

Data nașterii:
20.9.1973
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare
Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit și a pus
în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1098.

Sergei Viktorovich
SEROV
(Сергей Викторович
СЕРОВ)

Data nașterii:
13.12.1967
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1099.

Konstantin Evgenevich
SKRYPNYK
(Константин
Евгеньевич
СКРЫПНИК)

Data nașterii:
15.4.1974
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1100.

Viacheslav Evgenyevich
SVETLOV
(Вячеслав Евгеньевич
СВЕТЛОВ)

Data nașterii:
27.1.1970
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1101.

Andrei Mikhaylovich
TAMBOVTSEV
(Андрей Михайлович
ТАМБОВЦЕВ)

Data nașterii:
6.8.1986
Locul nașterii:
Luhansk, Ucraina
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1102.

Yuriy Nikolaevich
TELIKANOV
(Юрий Николаевич
ТЕЛИКАНОВ)

Data nașterii:
10.5.1955
Locul nașterii: Yena
kiyeve, Ucraina
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1103.

Maksim Anatolyevich
UVAROV
(Максим Анатольевич
УВАРОВ)

Data nașterii:
14.8.1980
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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1104.

Aleksandr Viktorovich
YERMOLENKO
(Александр
Викторович
ЕРМОЛЕНКО)

Data nașterii:
20.12.1985
Locul nașterii:
Snezhnoe, Ucraina
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1105.

Yuriy Pavlovich
YUROV
(Юрий Павлович
ЮРОВ)

Data nașterii:
17.6.1969
Locul nașterii:
Luhansk, Ucraina
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1106.

Nelli Akopovna
ZADIRAKA
(Нелли Акоповна
ЗАДИРАКА)

Data nașterii:
24.8.1949
Locul nașterii:
Akhaltsikhe, Georgia
Sexul: feminin

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare
Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit și a pus
în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1107.

Dmitry Aleksandrovich
KHOROSHILOV
(Дмитрий Алекс
андрович
ХОРОШИЛОВ;
Дмитро Олександрович
ХОРОШИЛОВ)

Data nașterii:
20.12.1982
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1108.

Andrei Fiodorovich
SOPELNIK
(Андрей Федорович
СОПЕЛЬНИК; Андрiй
Федорович
СОПЕЛЬНИК)

Data nașterii:
16.3.1975
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022

1109.

Oleg Valeryevich
KOVAL
(Олег Валерьевич
КОВАЛЬ; Олег Вале
рiйович КОВАЛЬ)

Data nașterii:
29.9.1974
Sexul: masculin

Membru
al
așa-numitului
„Consiliu
Popular”
al
așa-numitei
„Republici
Populare Luhansk”. Prin urmare, a sprijinit
și a pus în aplicare acţiuni și politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei și care au
continuat să destabilizeze Ucraina.

8.4.2022
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1110.

Gulbakhor ISMAILOVA
(alias Ismailova
GULBAKHOR)
Гульбахор
ИСМАИЛОВА

Data nașterii:
22.12.1959
Locul nașterii: Uzbe
kistan
Adresă: Apartment
81-83, 79 Ustabayeva
Street 1000187
Tashkent, Uzbekistan
Persoană fizică
asociată: Alisher
Usmanov, frate
Cetăţenie: rusă
Pașaport nr.:
71 3059195 (rusesc)
Sexul: feminin

Gulbakhor Ismailova este sora lui Alisher
Usmanov, un oligarh pro-Kremlin inclus
pe listă în temeiul Deciziei 2014/145/
PESC. Investigaţiile efectuate de Biroul
Federal al Poliţiei Judiciare din Germania
(Bundeskriminalamt) au dezvăluit că
Alisher Usmanov a transferat în mod
indirect active surorii sale, Gulbakhor
Ismailova. În special, iahtul „Dilbar” se
află în proprietatea Navis Marine Ltd.
(Insulele Cayman), al cărei acţionar este
Almenor Holdings Ltd. (Cipru). Toate
acţiunile societăţii holding respective sunt
deţinute de Pomerol Capital SA (Elveţia)
în fiducie în beneficiul „The Sisters Trust”.
Alisher Usmanov nu mai este acţionar al
acestei societăţi de servicii fiduciare din
2017, iar sora sa, Gulbakhor Ismailova, a
devenit singurul beneficiar real al iahtului
„Dilbar”.
De asemenea, a fost asociată cu bunuri
imobiliare de lux din Italia și Letonia, care
pot fi asociate cu fratele său, Alisher
Usmanov. Prin urmare, este o persoană
fizică asociată cu Alisher Usmanov (fratele
său), care a oferit în mod activ sprijin
material sau financiar factorilor de decizie
ruși responsabili de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei și a sprijinit în mod
activ politicile guvernului rus de destabi
lizare a Ucrainei.

8.4.2022

1111.

Azatbek Asanbekovich
OMURBEKOV
(rusă: Азатбек
Асанбекович
ОМУРБЕКОВ)

Colonel, comandant
al brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Adresă:
Knyaz-Volkonskoye,
Khabarovsky district,
Motostrelkovy
passage, 3.

Colonelul
Azatbek
Asanbekovich
Omurbekov este comandantul brigăzii
a 64-a separate de infanterie motorizată
din cadrul celei de a 35-a Armate de trupe
combinate a Federaţiei Ruse, care a ucis, a
violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina.
Aceste atrocităţi constituie crime împotriva
umanităţii și crime de război.
A condus acţiunile unităţii sale militare și a
fost supranumit «Măcelarul de la Bucea»
datorită responsabilităţii sale directe în ceea
ce privește asasinatele, violurile și actele de
tortură comise la Bucea.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022

1112.

Andrei Boevich
KURBANOV
(rusă: Андрей Боевич
КУРБАНОВ)

Colonel în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Andrei Boevich Kurbanov este colonel în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.

3.6.2022

▼M61
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Data nașterii:
7.1.1970
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
4615 949409
Numărul cărţii de
identitate naţionale:
У-184386

A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Data
includerii pe
listă

1113.

Viacheslav Sergeevich
KLOBUKOV
(rusă: Вячеслав
Сергеевич
КЛОБУКОВ)

Colonel în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse
Data nașterii:
19.11.1978
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului: 801 142195
Numărul cărţii de
identitate naţionale:
Ф-703443

Viacheslav Sergeevich Klobukov este
colonel în cadrul brigăzii a 64-a separate
de infanterie motorizată din cadrul celei de
a 35-a Armate de trupe combinate a Fede
raţiei Ruse, care a ucis, a violat și a torturat
civili la Bucea, Ucraina. Aceste atrocităţi
constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.
A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022

1114.

Aleksandr Viktorovich
VINS
(rusă: Александр
Викторович ВИНС)

Colonel în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse
Data nașterii:
24.1.1969
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
0801 547363
Numărul cărţii de
identitate naţionale:
T-194304

Aleksandr Viktorovich Vins este colonel în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.
A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022

1115.

Aleksandr Leonidovich
SHERSHNEV
(rusă: Александр
Леонидович
ШЕРШНЕВ)

Colonel în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse
Data nașterii:
14.1.1978
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
3802 634927
Numărul cărţii de
identitate naţionale:
Ф-529191

Aleksandr Leonidovich Shershnev este
colonel în cadrul brigăzii a 64-a separate
de infanterie motorizată din cadrul celei de
a 35-a Armate de trupe combinate a Fede
raţiei Ruse, care a ucis, a violat și a torturat
civili la Bucea, Ucraina. Aceste atrocităţi
constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.
A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022
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1116.

Sergei Aleksandrovich
VETROV
(rusă: Сергей Алекс
андрович ВЕТРОВ)

Date de identificare

Motive

Locotenent-colonel în
cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Sergei
Aleksandrovich
Vetrov
este
locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul
celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federaţiei Ruse, care a ucis, a violat și a
torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste atro
cităţi constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.

Data nașterii:
25.9.1982

A condus acţiunile unităţii sale militare.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului: 6804 36337

Data
includerii pe
listă

3.6.2022

Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
X-296449

1117.

Ruslan Ovsepovich
MITIAEV
(rusă: Руслан
Овсепович МИТЯЕВ)

Locotenent-colonel în
cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Ruslan
Ovsepovich
Mitiaev
este
locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul
celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federaţiei Ruse, care a ucis, a violat și a
torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste atro
cităţi constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.

Data nașterii:
30.10.1978

A condus acţiunile unităţii sale militare.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
6002 284996

3.6.2022

Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
Ф-052935

1118.

Andrei Nikolaevich
ERMISHKO
(rusă: Андрей
Николаевич
ЕРМИШКО)

Locotenent-colonel în
cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Andrei
Nikolaevich
Ermishko
este
locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul
celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federaţiei Ruse, care a ucis, a violat și a
torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste atro
cităţi constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.

Data nașterii:
5.11.1972

A condus acţiunile unităţii sale militare.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
1202 583493
Numărul cărţii de
identitate naţionale:
У-639041

Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022
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1119.

Maksim Alekseevich
PLATONENKOV
(rusă: Максим
Алексеевич
ПЛАТОНЕНКОВ)

Date de identificare

Motive

Locotenent-colonel în
cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Maksim Alekseevich Platonenkov este
locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul
celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federaţiei Ruse, care a ucis, a violat și a
torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste atro
cităţi constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.

Data nașterii:
3.1.1980

A condus acţiunile unităţii sale militare.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
5003 593303

Data
includerii pe
listă

3.6.2022

Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
У-874515

1120.

Vladimir Viktorovich
MATAFONOV
(rusă: Владимир
Викторович
МАТАФОНОВ)

Locotenent-colonel în
cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Vladimir Viktorovich Matafonov este
locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul
celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federaţiei Ruse, care a ucis, a violat și a
torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste atro
cităţi constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.

Data nașterii:
5.9.1979

A condus acţiunile unităţii sale militare.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
7600 562816

3.6.2022

Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
Ф-594713

1121.

Dmitrii Ivanovich
LVOV
(alias Dmitrii Ivanovich
LVIV)
(rusă: Дмитрий
Иванович ЛЬВОВ)

Locotenent-colonel în
cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Dmitrii
Ivanovich
Lvov
este
locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul
celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federaţiei Ruse, care a ucis, a violat și a
torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste atro
cităţi constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.

Data nașterii:
15.8.1975

A condus acţiunile unităţii sale militare.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
7603 794013
Numărul cărţii de
identitate naţionale:
Ф-620752

Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022
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1122.

Evgenii Valerievich
LADYZHENSKII
(rusă: Евгений
Валерьевич ЛАДЫ
ЖЕНСКИЙ)

Date de identificare

Motive

Locotenent-colonel în
cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Evgenii Valerievich Ladyzhenskii este
locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul
celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federaţiei Ruse, care a ucis, a violat și a
torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste atro
cităţi constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.

Data nașterii:
1.1.1977

A condus acţiunile unităţii sale militare.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
8103 551489

Data
includerii pe
listă

3.6.2022

Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
У-853407

1123.

Dmitrii Viktorovich
PAKHANDRIN
(rusă: Дмитрий
Викторович
ПАХАНДРИН)

Locotenent-colonel în
cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Dmitrii Viktorovich Pakhandrin este
locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul
celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federaţiei Ruse, care a ucis, a violat și a
torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste atro
cităţi constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.

Data nașterii:
19.9.1976

A condus acţiunile unităţii sale militare.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
0402 274319

3.6.2022

Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
Ф-620770

1124.

Anatolii Aleksandrovich
SHIPITSYN
(rusă: Анатолий Алекс
андрович ШИПИЦЫН)

Locotenent-colonel în
cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn este
locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul
celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federaţiei Ruse, care a ucis, a violat și a
torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste atro
cităţi constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.

Data nașterii:
12.9.1977

A condus acţiunile unităţii sale militare.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
5301 903199
Numărul cărţii de
identitate naţionale:
Ф-607350

Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022
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1125.

Denis Nikolaevich
DEEV
(rusă: Денис
Николаевич ДЕЕВ)

Date de identificare

Motive

Locotenent-colonel în
cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Denis
Nikolaevich
Deev
este
locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul
celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federaţiei Ruse, care a ucis, a violat și a
torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste atro
cităţi constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.

Data nașterii:
30.7.1977

A condus acţiunile unităţii sale militare.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
9002 427497

Data
includerii pe
listă

3.6.2022

Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
Ф-624703

1126.

Oleg Iurievich
BUKHVALOV
(rusă: Олег Юрьевич
БУХВАЛОВ)

Locotenent-colonel în
cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Oleg
Iurievich
Bukhvalov
este
locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul
celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federaţiei Ruse, care a ucis, a violat și a
torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste atro
cităţi constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.

Data nașterii:
20.5.1979

A condus acţiunile unităţii sale militare.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului: 1804 68726

3.6.2022

Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
Ф-584921

1127.

Dmitrii Aleksandrovich
SMOLIAGO
(rusă: Дмитрий Алекс
андрович СМОЛЯГО)

Locotenent-colonel în
cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Dmitrii Aleksandrovich Smoliago este
locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul
celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federaţiei Ruse, care a ucis, a violat și a
torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste atro
cităţi constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.

Data nașterii:
27.12.1976

A condus acţiunile unităţii sale militare.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
2702 603048
Numărul cărţii de
identitate naţionale:
Ф-670103

Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022
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1128.

Nume

Date de identificare

Motive

Aleksei Viacheslavovich
BOLSHAKOV

Locotenent-colonel în
cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Aleksei Viacheslavovich Bolshakov este
locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul
celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federaţiei Ruse, care a ucis, a violat și a
torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste atro
cităţi constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.

Data nașterii:
15.3.1976

A condus acţiunile unităţii sale militare.

(rusă: Алексей
Вячеславович
БОЛЬШАКОВ)

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
0802 576504

Data
includerii pe
listă

3.6.2022

Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
У-053364

1129.

Roman Vladimirovich
NADEZDHIN
(rusă: Роман Влад
имирович
НАДЕЖДИН)

Locotenent-colonel în
cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Roman Vladimirovich Nadezdhin este
locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul
celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federaţiei Ruse, care a ucis, a violat și a
torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste atro
cităţi constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.

Data nașterii:
21.7.1977

A condus acţiunile unităţii sale militare.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
1002 570526

3.6.2022

Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
У-874071

1130.

Viktor Vladimirovich
FILIPPOV
(rusă: Виктор Влад
имирович
ФИЛИППОВ)

Locotenent-colonel în
cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Viktor
Vladimirovich
Filippov
este
locotenent-colonel în cadrul brigăzii a 64-a
separate de infanterie motorizată din cadrul
celei de a 35-a Armate de trupe combinate a
Federaţiei Ruse, care a ucis, a violat și a
torturat civili la Bucea, Ucraina. Aceste atro
cităţi constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.

Data nașterii:
27.10.1972

A condus acţiunile unităţii sale militare.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
0502 898734
Numărul cărţii de
identitate naţionale:
У-721933

Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022
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1131.

Faik Sameddin ogly
MAMEDOV
(alias Faik Samaddin
MAMMADOV)
(rusă: Фаик Самеддин
оглы МАМЕДОВ)

Date de identificare

Motive

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Faik Mamedov este maior în cadrul brigăzii
a 64-a separate de infanterie motorizată din
cadrul celei de a 35-a Armate de trupe
combinate a Federaţiei Ruse, care a ucis, a
violat și a torturat civili la Bucea, Ucraina.
Aceste atrocităţi constituie crime împotriva
umanităţii și crime de război.

Data nașterii:
24.11.1978
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
9902 119102

Data
includerii pe
listă

3.6.2022

A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
802348

1132.

Igor Evgenievich
FEDOTOV
(rusă: Игорь
Евгеньевич
ФЕДОТОВ)

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse
Data nașterii:
9.12.1980
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
6602 516592

Igor Evgenievich Fedotov este maior în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.

3.6.2022

A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
845762

1133.

German Nikolaevich
KULEMIN
(rusă: Герман
Николаевич
КУЛЕМИН)

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse
Data nașterii:
29.3.1982
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
6702 594036
Numărul cărţii de
identitate naţionale:
949685

German Nikolaevich Kulemin este maior în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.
A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 302
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1134.

Roman Victorovich
BURDO
(rusă: Роман
Викторович БУРДО)

Date de identificare

Motive

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Roman Victorovich Burdo este maior în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.

Data nașterii:
26.11.1980
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
1003 651875

Data
includerii pe
listă

3.6.2022

A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
1083746

1135.

Dmitry Arkadyevich
KOZLOV
(rusă: Дмитрий
Аркадьевич КОЗЛОВ)

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse
Data nașterii:
11.10.1978
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
0801 272127

Dmitry Arkadyevich Kozlov este maior în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.

3.6.2022

A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
1088985

1136.

Ivan Alexandrovich
KURKIN
(rusă: Иван Алекс
андрович КУРКИН)

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse
Data nașterii:
17.1.1982
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
0804 232754
Numărul cărţii de
identitate naţionale:
1091451

Ivan Alexandrovich Kurkin este maior în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.
A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022
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1137.

Evgeny Yurievich
VAZHENOV
(rusă: Евгений
Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Date de identificare

Motive

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Evgeny Yurievich Vazhenov este maior în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.

Data nașterii:
27.1.1985
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
1005 944897

Data
includerii pe
listă

3.6.2022

A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
1092162

1138.

Dmitry Yulianovich
IONOV
(rusă: Дмитрий
Юлианович ИОНОВ)

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse
Data nașterii:
3.7.1965
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
1005 724322

Dmitry Yulianovich Ionov este maior în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.

3.6.2022

A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
1093778

1139.

Alexander Anatolyevich
KOCHERGIN
(rusă: Александр
Анатольевич
КОЧЕРГИН)

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Alexander Anatolyevich Kochergin este
maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de
a 35-a Armate de trupe combinate a Fede
raţiei Ruse, care a ucis, a violat și a torturat
civili la Bucea, Ucraina. Aceste atrocităţi
constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.

Data nașterii:
10.12.1971

A condus acţiunile unităţii sale militare.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
0803 940939
Numărul cărţii de
identitate naţionale:
1093786

Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 304
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1140.

Nume

Date de identificare

Motive

Alexander Vladimirovich
KOPYLOV

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Alexander Vladimirovich Kopylov este
maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de
a 35-a Armate de trupe combinate a Fede
raţiei Ruse, care a ucis, a violat și a torturat
civili la Bucea, Ucraina. Aceste atrocităţi
constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.

Data nașterii:
29.9.1980

A condus acţiunile unităţii sale militare.

(rusă: Александр Влад
имирович КОПЫЛОВ)

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
7301 420589

Data
includerii pe
listă

3.6.2022

Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
1094262

1141.

Maxim Vladimirovich
CHERNYSHEV
(rusă: Максим Влад
имирович
ЧЕРНЫШЕВ)

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Maxim Vladimirovich Chernyshev este
maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de
a 35-a Armate de trupe combinate a Fede
raţiei Ruse, care a ucis, a violat și a torturat
civili la Bucea, Ucraina. Aceste atrocităţi
constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.

Data nașterii:
8.10.1980

A condus acţiunile unităţii sale militare.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
0810 999451

3.6.2022

Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
1094540

1142.

Stanislav Igorevich
MAKAROV
(rusă: Станислав
Игорьевич МAКАРОВ)

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse
Data nașterii:
16.8.1982
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
0810 953377
Numărul cărţii de
identitate naţionale:
1095194

Stanislav Igorevich Makarov este maior în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.
A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022
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1143.

Andrey Nikolaevich
IVANOV
(rusă: Андрей
Николаевич ИВАНОВ)

Date de identificare

Motive

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Andrey Nikolaevich Ivanov este maior în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.

Data nașterii:
26.2.1981
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
2701 493476

Data
includerii pe
listă

3.6.2022

A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
1095611
1144.

Sergei Gennadyevich
PERESHIVKIN
(rusă: Сергей Генн
адьевич
ПЕРЕШИВКИН)

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Sergei Gennadyevich Pereshivkin este maior
în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de
a 35-a Armate de trupe combinate a Fede
raţiei Ruse, care a ucis, a violat și a torturat
civili la Bucea, Ucraina. Aceste atrocităţi
constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.

Data nașterii:
19.1.1973

A condus acţiunile unităţii sale militare.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
0804 277244

3.6.2022

Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Numărul cărţii de
identitate naţionale:
1100141
1145.

Aleksey Vladimirovich
PRYSEV
(rusă: Алексей Влад
имирович ПРЫСЕВ)

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse
Data nașterii:
25.11.1975
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
0501 704733
Data eliberării:
20.3.2002
Numărul docu
mentului de iden
titate: У-360702
Număr de identificare
bazat pe entitate:
1100633

Aleksey Vladimirovich Prysev este maior în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.
A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022
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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

1146.

Sergey Viktorovich
RUDENKO
(rusă: Сергей
Викторович
РУДЕНКО)

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a separate
de infanterie moto
rizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de
trupe combinate a
Federaţiei Ruse
Data nașterii:
7.10.1975
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului:
0801 524291
Data eliberării:
14.3.2002
Numărul docu
mentului de identitate:
У-268570
Număr de identificare
bazat pe entitate:
1100637

Sergey Viktorovich Rudenko este maior în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.
A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022

1147.

Olga Aleksandrovna
KHAMENOK
(rusă: Ольга Алекс
андровна ХАМЕНОК)

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a separate
de infanterie moto
rizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de
trupe combinate a
Federaţiei Ruse
Data nașterii:
14.12.1981
Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin
Numărul pașaportului:
6004 190824
Data eliberării:
10.10.2003
Numărul docu
mentului de identitate:
Ф-142685
Număr de identificare
bazat pe entitate:
1102882

Olga Aleksandrovna Khamenok este maior
în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de
a 35-a Armate de trupe combinate a Fede
raţiei Ruse, care a ucis, a violat și a torturat
civili la Bucea, Ucraina. Aceste atrocităţi
constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.
A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabilă de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022

1148.

Dmitriy Gennadyevich
LEVIN
(rusă: Дмитрий Генн
адьевич ЛЕВИН)

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a separate
de infanterie moto
rizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de
trupe combinate a
Federaţiei Ruse
Data nașterii:
25.10.1982
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului:
0804 98883
Data eliberării:
30.6.2003
Numărul docu
mentului de identitate:
У-268857
Număr de identificare
bazat pe entitate:
1103126

Dmitriy Gennadyevich Levin este maior în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.
A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022
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listă

1149.

Dmitriy Alekseevich
GONCHAR
(rusă: Дмитрий
Алексеевич ГОНЧАР)

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a separate
de infanterie moto
rizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de
trupe combinate a
Federaţiei Ruse
Data nașterii:
31.1.1970
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului:
0802 562844
Data eliberării:
27.5.2002
Numărul docu
mentului de identitate:
У-265899
Număr de identificare
bazat pe entitate:
1103591

Dmitriy Alekseevich Gonchar este maior în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.
A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022

1150.

Sergey Sergeevich
ZORIN
(rusă: Сергей Сергеевич
ЗОРИН)

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a separate
de infanterie moto
rizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de
trupe combinate a
Federaţiei Ruse
Data nașterii:
25.10.1982
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului:
7503 78809
Data eliberării:
2.3.2003
Numărul docu
mentului de identitate:
X-115531
Număr de identificare
bazat pe entitate:
1166487

Sergey Sergeevich Zorin este maior în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.
A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022

1151.

Aleksandr Aleksan
drovich POTAPOV
(rusă: Александр
Александрович
ПОТАПОВ)

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a separate
de infanterie moto
rizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de
trupe combinate a
Federaţiei Ruse
Data nașterii: 8.5.1981
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului:
6603 808655
Data eliberării:
29.4.2003
Numărul docu
mentului de identitate:
X-078567
Număr de identificare
bazat pe entitate:
1170231

Aleksandr Aleksandrovich Potapov este
maior în cadrul brigăzii a 64-a separate de
infanterie motorizată din cadrul celei de
a 35-a Armate de trupe combinate a Fede
raţiei Ruse, care a ucis, a violat și a torturat
civili la Bucea, Ucraina. Aceste atrocităţi
constituie crime împotriva umanităţii și
crime de război.
A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022
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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

1152.

Stepan Viktorovich
GRIGOROV
(rusă: Степан
Викторович
ГРИГОРОВ)

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a separate
de infanterie moto
rizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de
trupe combinate a
Federaţiei Ruse
Data nașterii:
26.3.1979
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului:
8110 342164
Data eliberării:
9.7.2010
Numărul docu
mentului de identitate:
Ф-594680
Număr de identificare
bazat pe entitate:
1194779

Stepan Viktorovich Grigorov este maior în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.
A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022

1153.

Sergey Viktorovich
MOSALEV
(rusă: Сергей
Викторович
МОСАЛЕВ)

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a separate
de infanterie moto
rizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de
trupe combinate a
Federaţiei Ruse
Data nașterii:
19.1.1978
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului:
0802 688231
Data eliberării:
18.10.2015
Numărul docu
mentului de identitate:
Ф-866954
Număr de identificare
bazat pe entitate:
2737869

Sergey Viktorovich Mosalev este maior în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.
A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022

1154.

Valentin Pavlovich
LUTSAK
(rusă: Валентин
Павлович ЛУЦАК)

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a separate
de infanterie moto
rizată din cadrul celei
de a 35-a Armate de
trupe combinate a
Federaţiei Ruse
Data nașterii: 5.4.1979
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașaportului:
5004 572078
Data eliberării:
28.8.2004
Numărul cărţii de
identitate naţionale:
Ф-879492
Număr de identificare
bazat pe entitate:
3102560

Valentin Pavlovich Lutsak este maior în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.
A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022
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1155.

Sergey Nikolaevich
BORISENKO
(rusă: Сергей
Николаевич
БОРИСЕНКО)

Date de identificare

Motive

Maior în cadrul
brigăzii a 64-a
separate de infanterie
motorizată din cadrul
celei de a 35-a
Armate de trupe
combinate a Fede
raţiei Ruse

Sergey Nikolaevich Borisenko este maior în
cadrul brigăzii a 64-a separate de infanterie
motorizată din cadrul celei de a 35-a Armate
de trupe combinate a Federaţiei Ruse, care a
ucis, a violat și a torturat civili la Bucea,
Ucraina. Aceste atrocităţi constituie crime
împotriva umanităţii și crime de război.

Data nașterii:
15.3.1978
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Numărul pașa
portului:
0503 357858

Data
includerii pe
listă

3.6.2022

A condus acţiunile unităţii sale militare.
Prin urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Data eliberării:
30.1.2003
Numărul docu
mentului de iden
titate: У-268030
Număr de identificare
bazat pe entitate:
3127462

▼M68
1156.

Marina Alexandrovna
MORDASHOVA

Data nașterii:
17.5.1979

(rusă: Марина Алекс
андровна
МОРДАШОВА)

Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin
Persoane fizice
asociate:
Alexey Mordashov
(soţ)
Kirill Mordashov (fiu
vitreg)
Nikita Mordashov
(fiu vitreg)
Entităţi asociate:
Ondero Limited,
Insulele Virgine
Britanice
Unifirm Limited,
Cipru
Ranel Assets Limited,
Insulele Virgine
Britanice
Rayglow Limited,
Cipru
SeverGroup LLC
(Federaţia Rusă)
KN-Holding LLC
(Federaţia Rusă)
Nordgold

Marina Mordashova este soţia lui Alexey
Mordashov,
președintele
companiei
Severgroup.
Alexey
Mordashov
și-a
transferat acţiunile în gigantul din sectorul
turismului TUI și în societatea de exploatare
minieră a aurului Nordgold, în valoare
cumulată de peste 1,5 miliarde de euro,
soţiei sale, Marina Mordashova, prin inter
mediul mai multor societăţi offshore,
inclusiv Unifirm Limited, Ondero Limited
și Ranel Assets Limited, care sunt deţinute
sau controlate de Marina Mordashova. Prin
urmare, Marina Alexandrovna Mordashova
este o persoană fizică asociată cu o
persoană inclusă pe listă răspunzătoare
pentru sprijinirea acţiunilor și politicilor
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei și
pentru oferirea de sprijin financiar și
material factorilor de decizie ruși respon
sabili de anexarea Crimeei și de destabi
lizarea Ucrainei, precum și pentru faptul că
beneficiază de pe urma acestora.

3.6.2022
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1157.

Mikhail Evgenievich
MIZINTSEV
(rusă: Михаил
Евгеньевич
МИЗИНЦЕВ)

Date de identificare

3.6.2022

Vicepreședintă a
Fundaţiei pentru
dezvoltarea iniţia
tivelor istorice
ruso-franceze

Elizaveta Peskova este fiica lui Dmitry
Peskov, secretar de presă al președintelui
Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, care a fost
inclus pe listă în temeiul Deciziei 2014/145/
PESC.

3.6.2022

Data nașterii:
9.1.1998

Elizaveta Peskova este vicepreședintă a
Fundaţiei pentru dezvoltarea iniţiativelor
istorice ruso-franceze și fondatoare a unei
firme de comunicare. Ea a dobândit aceste
poziţii profitabile și a dus o viaţă luxoasă
datorită relaţiilor tatălui său.

Locul nașterii:
Averinskaya,
districtul Syam
zhensky, regiunea
Vologda.
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Elizaveta Dmitrievna
PESKOVA
(rusă: Елизавета
Дмитриевна
ПЕСКОВА)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin
Persoane fizice
asociate: Dmitry
Peskov (tată)
1159.

Nikolay Dmitrievich
PESKOV

Data nașterii:
3.2.1990

(alias Nikolay
Dmitrievich CHOLES/
CHOULZ)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă

(rusă: Николай
Дмитриевич ПЕСКОВ)

Cetăţenie: rusă

(a.k.a. Николай
Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Data
includerii pe
listă

Generalul-colonel Mikhail Mizintsev este
șeful Centrului de control al apărării
naţionale din Federaţia Rusă. Mizintsev
este denumit «Măcelarul din Mariupol» și
a fost identificat drept comandantul care
supraveghează asediul Mariupolului, unde
a folosit, la conducerea bombardamentului
orașului de către forţele ruse, tactici
utilizate anterior în asediul Alepului, în
Siria. Mizintsev este acuzat în special de
orchestrarea
bombardamentelor
asupra
orașului Mariupol, în care au fost uciși mii
de civili, inclusiv a bombardării unei mater
nităţi și a unui teatru din Mariupol în care
au fost uciși sute de copii. Prin urmare,
Mikhail Mizintsev este o persoană fizică
responsabilă de acţiuni sau politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, sau stabilitatea ori securitatea
Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Șeful Centrului de
control al apărării
naţionale din
Federaţia Rusă,
general-colonel
Data nașterii:
10.9.1962

1158.

Motive

Sexul: masculin
Numărul pașa
portului: 721123760
Data eliberării:
12.9.2012
Data expirării:
12.9.2022
Numărul cărţii de
identitate naţionale:
4516913332
Persoane fizice
asociate: Dmitry
Peskov (tată)

Prin urmare, ea este asociată cu o persoană
inclusă pe listă care a susţinut în mod activ
acţiuni sau politici care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.
Nikolay Peskov este unul dintre fiii lui
Dmitry Peskov, secretar de presă al preșe
dintelui Federaţiei Ruse, Vladimir Putin,
care a fost inclus pe listă în temeiul
Deciziei 2014/145/PESC.
Nikolay Peskov utilizează averea și banii
tatălui său și, prin urmare, beneficiază în
mod direct de relaţia sa strânsă cu tatăl
său. Prin urmare, el este asociat cu o
persoană inclusă pe listă care a susţinut în
mod activ acţiuni sau politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

3.6.2022
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1160.

Date de identificare

Tatiana Aleksandrovna
NAVKA

Data nașterii:
13.4.1975

(rusă: Татьяна Алекс
андровна НАВКА)

Locul nașterii:
Ucraina
Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin

1161.

Sergey Vladimirovich
SAVOSTYANOV

Membru al Dumei
orașului Moscova

(rusă: Сергей Влад
имирович САВОС
ТЬЯНОВ)

Data nașterii:
22.8.1984
Locul nașterii:
Lyubertsy, regiunea
Moscova, Federaţia
Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

1162.

Andrei Yurievich
LIPOV
(rusă: Андрей Юрьевич
ЛИПОВ)

Motive

Tatiana Navka este soţia lui Dmitry Peskov,
secretar de presă al președintelui Federaţiei
Ruse, Vladimir Putin, care a fost inclus pe
listă în temeiul Deciziei 2014/145/PESC.

Sergey Savostyanov este om de stat și poli
tician rus. A fost ales membru al Dumei
orașului Moscova la 8 septembrie 2019.

Data nașterii:
23.11.1969

În calitate de șef al Roskomnadzor, dl Lipov
este răspunzător pentru deciziile care au
condus la cenzurarea și închiderea unor
organizaţii ale mass-mediei independente
ruse.

Sexul: masculin

3.6.2022

Prin negarea integrităţii teritoriale a unor ţări
independente și prin promovarea restabilirii
graniţelor fostei Uniuni a Republicilor
Sovietice Socialiste, el sprijină public
acţiunile Federaţiei Ruse în Ucraina. Prin
urmare, este responsabil de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Andrei Lipov este șeful Serviciului Federal
Rus de Supraveghere a Comunicaţiilor,
Tehnologiei Informaţiei și Mass-mediei
(Roskomnadzor). Roskomnadzor este un
instrument central în punerea în practică a
cenzurii și a reprimării mass-mediei libere
din Rusia.

Cetăţenie: rusă

3.6.2022

Tatiana Navka este coproprietară a unor
societăţi și proprietăţi situate, printre altele,
în peninsula Crimeea, care a fost anexată
ilegal de către Federaţia Rusă. Prin urmare,
ea sprijină acţiuni și politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei. Mai mult, ea este
asociată cu o persoană inclusă pe listă care
a susţinut în mod activ acţiuni sau politici
care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

Șeful Serviciului
Federal Rus de
Supraveghere a
Comunicaţiilor,
Tehnologiei Infor
maţiei și Mass-mediei
(Roskomnadzor)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă

Data
includerii pe
listă

Aceste acţiuni creează un spaţiu de
informare cenzurat care promovează,
sprijină și aprobă agresiunea armată rusă
împotriva Ucrainei.

3.6.2022
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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

În plus, sub conducerea dlui Lipov,
Roskomnadzor a subminat în mod activ
integritatea teritorială a Ucrainei prin
sprijinul acordat regiunilor separatiste din
Ucraina, așa-numitele «republici» din
Donbas, și în special dlui Denis Pushilin,
șeful așa-numitei «Republici Populare
Doneţk».
Prin urmare, dl Lipov 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 sau stabi
litatea ori securitatea Ucrainei.

1163.

Volodymir Vasilyovich
SALDO
(ucraineană: Володимир
Васильович САЛДО)

Membru al Consi
liului local Herson,
membru al «Comi
tetului de Salvare
pentru Pace și
Ordine» din Herson
Fost primar al
orașului Herson
(2002-2012) și fost
deputat în parlament
(Partidul Regiunilor,
2012-2014).

Volodymir Saldo a participat în martie 2022
la o manifestaţie în sprijinul agresiunii Fede
raţiei Ruse împotriva Ucrainei și, ulterior, a
participat la crearea așa-numitului «Comitet
de Salvare pentru Pace și Ordine», un organ
de colaborare cu ocupaţia rusă din oblastul
Herson. Dl Saldo a sprijinit și promovat
politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

3.6.2022

Kyrylo Stremousov a participat în martie
2022 la crearea așa-numitului «Comitet de
Salvare pentru Pace și Ordine», un organ de
colaborare cu ocupaţia rusă din oblastul
Herson.

3.6.2022

Data nașterii:
12.6.1956
Cetăţenie: ucraineană
Sexul: masculin

1164.

Kyrylo Sergiyovich
STREMOUSOV
(ucraineană: Кирило
Сергiйович
СТРЕМОУСОВ)

Președinte al «Comi
tetului de Salvare
pentru Pace și
Ordine» din Herson
Data nașterii: 1976
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

1165.

Serhiy Mikolayovich
CHEREVKO
(ucraineană Сергiй
Миколайович
ЧЕРЕВКО)

Membru al «Comi
tetului de Salvare
pentru Pace și
Ordine» din Herson,
fost viceprimar al
orașului Herson
Data nașterii:
11.8.1975
Cetăţenie: ucraineană
Sexul: masculin

Stremousov a sprijinit și promovat politici
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.

Serhiy Cherevko a participat în martie 2022
la crearea așa-numitului «Comitet de Salvare
pentru Pace și Ordine», un organ de cola
borare cu ocupaţia rusă din oblastul Herson.
Cherevko a sprijinit și promovat politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

3.6.2022
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1166.

Tetiana KUZMICH
(ucraineană: Тетяна
КУЗЬМIЧ)

Date de identificare

Motive

Membră a «Comi
tetului de Salvare
pentru Pace și
Ordine» din Herson.

Tetiana Kuzmich a participat în martie 2022
la crearea așa-numitului «Comitet de Salvare
pentru Pace și Ordine», un organ de cola
borare cu ocupaţia rusă din oblastul Herson.

Fost viceprimar al
orașului Herson.

Kuzmich a sprijinit și promovat politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

Președinta organi
zaţiei societăţii civile
Comunitatea
Naţională Rusă
«Rusich».

Data
includerii pe
listă

3.6.2022

Data nașterii:
10.4.1968
Cetăţenie: ucraineană
Sexul: feminin

1167.

Galina Viktorivna
DANILCHENKO
(Галина Вiкторiвна
ДАНИЛЬЧЕНКО)

Numită primar
interimar al orașului
Melitopol de către
forţele de ocupaţie
ruse
Data nașterii: 1964
Cetăţenie: ucraineană

1168.

Petr AKOPOV
(rusă: Петр АКОПОВ)

Galina Danilchenko este primarul interimar
al orașului Melitopol.
La 4 martie 2022, primarul legitim al Meli
topolului a fost răpit de forţele ruse și ea a
fost numită în locul acestuia. În plus, ea a
făcut mai multe declaraţii în sprijinul
prezenţei Rusiei în orașul său și a solicitat
populaţiei să nu se opună ocupantului.

Sexul: feminin

Prin urmare, în această calitate, a sprijinit și
promovat politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

Funcţie: propagandist
rus: editorialist la
RIA Novosti

Petr Akopov este un propagandist rus și
editorialist la RIA Novosti, o agenţie de
presă de stat rusă aflată sub controlul
efectiv al agenţiei de stat Rossiya
Segodnya. Are un rol central în propaganda
de stat și a scris articole în care neagă
dreptul Ucrainei la statalitate și solicită
«denazificarea», precum și «deucrainizarea»
ţării, promovând ideea că Ucraina ar trebui
să facă parte integrantă din Rusia.

Data nașterii:
7.10.1968
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

3.6.2022

Prin urmare, Petr Akopov este responsabil
de acţiuni sau politici care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, sau stabi
litatea ori securitatea Ucrainei, sprijină sau
pune în aplicare astfel de acţiuni sau politici.

3.6.2022
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1169.

Timofey Nikolaevich
SERGEYTSEV
(rusă: Тимофей
Николаевич
СЕРГЕЙЦЕВ)

Date de identificare

Motive

Funcţie: propagandist
rus: editorialist la
RIA Novosti

Timofey Sergeytsev este un propagandist
rus și editorialist la RIA Novosti, o agenţie
de presă de stat rusă aflată sub controlul
efectiv al agenţiei de stat Rossiya
Segodnya. Are un rol central în propaganda
de stat și a scris articole în care neagă
dreptul Ucrainei la statalitate și solicită
«denazificarea», precum și «deucrainizarea»
ţării, promovând ideea că Ucraina ar trebui
să facă parte integrantă din Rusia.

Data nașterii:
3.11.1963
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Data
includerii pe
listă

3.6.2022

Prin urmare, Timofey Sergeytsev este
responsabil de acţiuni sau politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, sau stabilitatea ori securitatea
Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

1170.

Victoria NIKIFOROVA
(rusă: Виктория
НИКИФОРОВА)

Funcţie: propa
gandistă rusă:
angajată la RIA
Novosti
Data nașterii:
12.6.1971
Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Cetăţenie: rusă

1171.

Victoria Nikiforova este o propagandistă
rusă și editorialistă la RIA Novosti, o
agenţie de presă de stat rusă aflată sub
controlul efectiv al agenţiei de stat Rossiya
Segodnya. Are un rol central în propaganda
de stat și a negat dreptul la existenţă al
Ucrainei, precum și capacitatea poporului
ucrainean de a decide pentru sine. Ea
descrie poporul ucrainean drept «spălat pe
creier» și «luat ostatic», promovând astfel
o atitudine pozitivă faţă de agresiunea
Rusiei împotriva Ucrainei.

Sexul: feminin

Prin urmare, Victoria Nikiforova este
responsabilă de acţiuni sau politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, sau stabilitatea ori securitatea
Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

(alias Alina Maratovna
KABAYEVA)

Funcţie: președinta
Consiliului de admi
nistraţie al Grupului
naţional al
mass-mediei (NMG)

(rusă: Алина Маратовна
КАБАЕВА)

Data nașterii:
12.5.1983

Alina Kabaeva este președinta Consiliului
de administraţie al Grupului naţional al
mass-mediei (NMG), un holding care
deţine participaţii importante în aproape
toate principalele canale mass-mediei
federale ruse care reproduc propaganda
guvernului rus. Este o fostă gimnastă rusă
și fostă membră a Dumei de Stat. Are
legături strânse cu președintele Vladimir
Putin.

Alina Maratovna
KABAEVA

Locul nașterii:
Tașkent, Uzbekistan
Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin
Entitate asociată:
Grupul naţional al
mass-mediei (NMG)

Prin urmare, este responsabilă de sprijinirea
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. Mai mult, este
asociată cu o persoană inclusă pe listă care
sprijină în mod activ și este responsabilă de
acţiuni care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

3.6.2022

3.6.2022

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 315
▼M61
Nume

1172.

Date de identificare

Aleksandra MELNI
CHENKO

Data nașterii:
21.4.1977

(sârbă: Александра
МЕЉНИЧЕНКО)

Locul nașterii:
Belgrad, Serbia
Persoană fizică
asociată: Andrey
Igorevich Melni
chenko (soţ)
Cetăţenie: sârbă,
croată
Sexul: feminin
Numărul pașa
portului: pașaport
croat nr. 094949450
(data expirării:
23.12.2023)

1173.

Eduard Yurevich
KHUDAYNATOV

Data nașterii:
11.9.1960

(Эдуард Юрьевич
ХУДАЙНАТОВ)

Locul nașterii:
Shymkent, URSS (în
prezent, Kazahstan)
Cetăţenie: rusă
Numărul pașa
portului: 753296761
(rusesc)
Sexul: masculin

Motive

Aleksandra Melnichenko este soţia lui
Andrey
Igorevich
Melnichenko,
un
industriaș rus care deţine o societate
importantă de producere de îngrășăminte,
EuroChem Group și o societate de
cărbune, SUEK. Aleksandra Melnichenko
profită de avere și beneficiază de bogăţia
soţului său. Împreună cu el, deţine două
apartamente de lux în valoare de peste 30
de milioane de dolari. În martie 2022, Alek
sandra Melnichenko și-a înlocuit soţul în
calitate de beneficiar efectiv al Firstline
Trust, gestionat de Linetrust PTC Ltd, o
societate care reprezintă beneficiarul real al
EuroChem Group.

Data
includerii pe
listă

3.6.2022

Prin urmare, este asociată cu un om de
afaceri important, implicat în sectoare
economice care furnizează o sursă
substanţială de venit guvernului Federaţiei
Ruse, care este răspunzător de anexarea
Crimeei și de destabilizarea Ucrainei. În
plus, Andrey Igorevich Melnichenko
sprijină sau pune în aplicare acţiuni ori
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

Eduard Yurevich Khudaynatov este un om
de afaceri rus implicat în sectorul energetic.
Este proprietarul «Independent Oil and Gas
Company» (NOC, JSC Neftegazholding),
una dintre cele mai mari companii private
ruse și unul dintre cei mai mari producători
de petrol, care desfășoară activităţi de pros
pectare, explorare și dezvoltare a zăcă
mintelor de petrol și gaze naturale, activităţi
de rafinare a petrolului, precum și activităţi
de producţie și comercializare de produse
petroliere. În 2015, veniturile întreprinderii
s-au ridicat la 2,2 miliarde USD.
În ultimii ani, «Independent Oil and Gas
Company» a achiziţionat de la între
prinderea deţinută de stat Rosneft participaţii
importante în companii implicate în sectorul
energetic, împreună cu licenţele lor de
extracţie. În plus, NOC participă împreună
cu Rosneft la proiectul Vostok Oil. În
ultimii ani, Rosneft i-a plătit, de asemenea,
lui Khudaynatov 9,6 miliarde USD în
schimbul unei companii care deţine un
zăcământ petrolier în Taimyr.

3.6.2022
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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
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În 2019, NOC și Rosneft au solicitat și au
obţinut de la președintele Putin beneficii
legate de activităţile lor de extracţie în
Arctica.
Khudaynatov este asociat cu oligarhul rus
Igor Sechin și cu președintele Vladimir
Putin.
Khudaynatov și Sechin au lucrat împreună
în cadrul Rosneft, iar companiile lor
desfășoară împreună activităţi comerciale în
sectorul energetic.
Khudaynatov a lucrat la prima campanie
electorală prezidenţială a lui Putin din
2000, pe care a condus-o în regiunea
Tyumen, unde Khudaynatov era membru al
Dumei regionale începând din 1997.

A primit Ordinul de merit pentru patrie
pentru «consolidarea poziţiei Rusiei pe
piaţa mondială a energiei și îmbunătăţirea
perspectivelor sale de investiţii».
Prin urmare, Eduard Yurevich Khudaynatov
este un om de afaceri important, implicat în
sectoare economice care furnizează o sursă
substanţială de venituri guvernului Fede
raţiei Ruse. Beneficiază de pe urma
guvernului Federaţiei Ruse și este asociat
cu persoane incluse pe listă.

1174.

Pavel Evgenevich
PRIGOZHIN
(Павел Евгеньевич
ПРИГОЖИН)

Data nașterii: 1996
Cetăţenie: rusă
Cod de identificare
fiscală:
780103765308
Persoane fizice
asociate: Yevgeniy
Viktorovich Prigozhin
(tatăl), Lyubov
Valentinovna
Prigozhina (mama),
Polina Evgenievna
Prigozhina (sora)
Entităţi asociate:
Lakhta Park, Lakhta
Park Premium,
Lakhta Plaza,
Turtrans
Sexul: masculin

Pavel Prigozhin este fiul lui Yevgeniy
Prigozhin, un om de afaceri rus important,
având legături strânse cu președintele Putin
și cu Ministerul Apărării din Rusia.
Yevgeniy Prigozhin este finanţatorul și
șeful neoficial al Grupului Wagner, entitate
militară neînregistrată bazată în Rusia,
responsabilă de desfășurarea mercenarilor
în Ucraina.
Concord, cunoscută și sub denumirea
KOMBINAT
PITANIYA
KONKORD
OOO, o companie pe care Yevgeniy
Prigozhin a înfiinţat-o și a deţinut-o până
în noiembrie 2019, precum și un grup de
alte companii având legături cu acesta,
inclusiv
Concord
Management
and
Consulting LLC și Megaline LLC, au bene
ficiat de contracte publice importante cu
Ministerul Apărării din Rusia în urma
anexării ilegale a Crimeei de către
Federaţia Rusă și a ocupării estului
Ucrainei de către separatiști sprijiniţi de
Rusia.

3.6.2022
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Pavel Prigozhin este proprietarul a cinci
companii, deţinute anterior de mama sa,
Lyubov Valentinovna Prigozhina: Beta
LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium
LLC, Lakhta Park LLC și Lakhta Plaza
LLC.
Prin urmare, este asociat cu oameni de
afaceri importanţi sau cu persoane juridice,
entităţi sau organisme implicate în sectoare
economice care furnizează o sursă
substanţială de venituri guvernului Fede
raţiei Ruse, care este responsabil de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei.

1175.

Arkady Yurievich
VOLOZH
(Аркaдий Юрьевич
ВOЛОЖ)

Funcţie: cofondator și
director general al
Yandex N.V.
Data nașterii:
11.2.1964
Locul nașterii:
Atyrau, Republica
Socialistă Sovietică
Kazahă, URSS (în
prezent, Kazahstan)
Cetăţenie: rusă,
malteză
Sexul: masculin

Arkady Yurievich Volozh este un om de
afaceri rus cu interese de afaceri în
domeniul IT și în domeniul tehnologiei.
Este fondatorul și directorul general al
Yandex. Yandex este cea mai mare
companie de internet din Rusia, operatorul
celui mai popular motor de căutare din
Rusia.
Băncile ruse deţinute de stat, precum
Sberbank și VTB, sunt acţionari și inves
titori în Yandex.
În 2019, Yandex a fost de acord cu o
restructurare prin care a fost acordată o
«acţiune de aur» unei noi fundaţii de
interes public, înfiinţată pentru «a apăra
interesele Federaţiei Ruse». Prin intermediul
fundaţiei de interes public, guvernul Fede
raţiei Ruse poate avea drept de veto asupra
unei liste definite de aspecte, precum
vânzarea de drepturi de proprietate inte
lectuală și vânzarea ori transferul de date
cu caracter personal ale utilizatorilor ruși
către companii străine, aspecte care se
consideră că afectează «interesul naţional»
al Rusiei. Yandex este, de asemenea,
responsabilă de promovarea mass-mediei și
propagandei de stat în rezultatele de căutare
pe care le afișează, precum și de declasarea
și eliminarea conţinutului critic la adresa
Kremlinului, cum ar fi cel legat de
războiul de agresiune al Rusiei împotriva
Ucrainei.

Volozh este un om de afaceri important care
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. În plus, în calitate de
fondator și director general al Yandex,
acordă sprijin material sau financiar
guvernului Federaţiei Ruse și este
responsabil de sprijinirea acţiunilor sau a
politicilor care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

3.6.2022
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Muhammad AL-SALTI este comandantul
suprem al „Armatei pentru Eliberarea
Palestinei”, angajat în recrutarea de pales
tinieni pentru a lupta în Ucraina alături de
Rusia. Prin urmare, este responsabil de
acţiuni și politici care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, sau stabi
litatea ori securitatea Ucrainei.

21.7.2022

Sexul: masculin

Abu Hani SHAMMOUT este un fost ofiţer
militar sirian și lider al facţiunii „al-Ahdat
al-Omariya”,
responsabil,
alături
de
recrutorii ruși, de înrolarea unor mercenari
sirieni din Yalda, Babila și Beit Sahem, la
sud de Damasc, având ca misiune să lupte
pentru forţele ruse din Libia și Ucraina. A
fost însărcinat direct de Grupul Wagner să
supravegheze recrutarea veteranilor. 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.

21.7.2022

Nabeul
AL-ABDULLAH (Nabel
AL-ABDULLAH, Nabel
AL-ABDALLAH, Nabel
ABDALLAH, Nabel
ABDULLAH) – ﻧﺎﺑﻞ
 ﻧﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﺒﺪﺍﻟﻠﻪ,ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ

Funcţie: comandant al
Forţelor Naţionale de
Apărare în orașul
Suqaylabiyah

Nabeul AL-ABDULLAH este comandantul
Forţelor Naţionale de Apărare din orașul
Suqaylabiyah. De la începutul războiului
de agresiune purtat de Rusia, a supravegheat
recrutarea de mercenari sirieni pentru a lupta
alături de Rusia în Ucraina. Prin urmare,
este responsabil de acţiuni și politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, sau stabilitatea ori securitatea
Ucrainei.

21.7.2022

Simon AL WAKIL
(Simon WAKIL, Simon
Al WAQIL, Simon
WAQIL, Simon AL
WAKEEL, Simon
WAKEEL) – ,ﺳﻴﻤﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ
ﺳﻴﻤﻮﻥ

Funcţie: comandant al
Forţelor Naţionale de
Apărare în orașul
Maharda

Simon AL WAKIL este comandantul
Forţelor Naţionale de Apărare din orașul
Maharda (Hama). Colaborează direct cu
comandamentul forţelor ruse din Siria și
este un punct de contact activ al operaţiilor
vizând înrolarea pentru a lupta în Ucraina
alături de Rusia. Prin urmare, este
responsabil de acţiuni și politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, sau stabilitatea ori securitatea
Ucrainei.

21.7.2022

Muhammad AL-SALTI
(Muhamad AL-SALTI,
Akram Muhammad
AL-SALTI, Muhammad
SALTI) – ﺃﻛﺮﻡ,ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﻲ
, ﺃﻛﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﻲ,ﺍﻟﺴﻠﻄﻲ
ﻣﺤﻤﺪ

Cetăţenie: siriană

1177.

Abu Hani SHAMMOUT
(Abu Hani SHAMOUT,
Abu SHAMMOUT,
Hani SHAMMOUT) –
, ﺃﺑﻮ ﺷﻤﻮﻁ,ﺃﺑﻮ ﻫﺎﻧﻲ ﺷﻤﻮﻁ
ﻫﺎﻧﻲ ﺷﻤﻮﻁ

1178.

1176.

1179.

Funcţie: comandant
suprem al „Armatei
pentru Eliberarea
Palestinei”
Sexul: masculin

Sexul: masculin

Sexul: masculin
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1180.

Date de identificare

Motive

Fawaz Mikhail GERGES
– ﻓﻮﺍﺯ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺟﺮﺟﺲ

Funcţie: om de
afaceri, director
general al „Al Sayyad
Company for
Guarding and
Protection Services”

Fawaz Mikhail Gerges este directorul „Al
Sayyad Company for Guarding and
Protection Services Ltd”, o companie de
securitate privată siriană înfiinţată în 2017
și supravegheată de Grupul Wagner în
Siria, care își desfășoară activitatea în
domeniul protecţiei intereselor rusești
(fosfaţi, gaze și securizarea siturilor
petroliere). Este responsabil de recrutarea
de mercenari în beneficiul forţelor ruse din
Libia și Ucraina. Prin urmare, este
responsabil de acţiuni și politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, sau stabilitatea ori securitatea
Ucrainei.

21.7.2022

Yasar Hussein Ibrahim este coproprietar al
„Al-Sayyad Company for Guarding and
Protection Services Ltd”, o companie de
securitate privată siriană înfiinţată în 2017
și supravegheată de Grupul Wagner în
Siria, care își desfășoară activitatea în
domeniul protecţiei intereselor rusești
(fosfaţi, gaze și securizarea siturilor
petroliere). Compania este activă în
domeniul recrutării de mercenari sirieni
pentru Libia și Ucraina. Prin urmare, Yasar
Hussein Ibrahim este responsabil de acţiuni
sau politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

21.7.2022

Membru al Dumei de Stat a Federaţiei Ruse
de la 19 septembrie 2021, prim-vicepre
ședinte al Comisiei pentru securitate și
combaterea corupţiei.

21.7.2022

Sexul: masculin

1181.

Data
includerii pe
listă

Nume

Yasar Hussein
IBRAHIM (Yassar
Hussein Ibrahim, Yassar
IBRAHIM) – ﻳﺎﺳﺮ ﺣﺴﻴﻦ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

Cetăţenie: siriană
Data nașterii:
9.4.1983
Locul nașterii:
Damasc
Sexul: masculin

▼M63

1182.

Adam Sultanovich
DELIMKHANOV

Data nașterii:
25.9.1969

(Адам Султанович
ДЕЛИМХАНОВ)

Locul nașterii: Benoy,
Federaţia Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Răspunzător de constituirea forţelor cecene
în regiunea Donbas începând din martie
2022 și de conducerea asediului asupra
orașului Mariupol în martie 2022. S-a
implicat personal în pregătirea atacurilor
încă de la începutul războiului de
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Pentru aceste acţiuni, la 26 aprilie 2022 a
primit distincţia de Erou al Federaţiei Ruse
prin decret al președintelui Federaţiei Ruse.
În această calitate, este răspunzător de spri
jinirea sau punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.
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1183.

Date de identificare

Motive

Sharip Sultanovich
DELIMKHANOV

Data nașterii:
23.4.1980

Comandant al ramurii cecene a Gărzii
Naţionale a Federaţiei Ruse.

(Шaрип Султанович
ДЕЛИМХАНОВ)

Locul nașterii:
Dzhalka, Federaţia
Rusă

Răspunzător de comanda forţelor cecene în
timpul războiului de agresiune al Rusiei
împotriva Ucrainei, inclusiv în regiunile
Kiev și Donbas.

Data
includerii pe
listă

21.7.2022

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

1184.

În această calitate, este răspunzător de spri
jinirea sau punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

Alibek Sultanovich
DELIMKHANOV

Data nașterii:
16.10.1974

Comandant adjunct al ramurii cecene a
Gărzii Naţionale a Federaţiei Ruse.

(Алибeк Султaнович
ДЕЛИМХAНОВ)

Locul nașterii:
Dzhalka, Federaţia
Rusă

Răspunzător de comanda forţelor cecene în
timpul războiului de agresiune al Rusiei
împotriva Ucrainei, inclusiv în regiunile
Kiev și Donbas.

21.7.2022

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

1185.

Viktor Nikolayevich
STRIGUNOV

Data nașterii:
27.10.1958

(Виктор Николаевич
СТРИГУНОВ)

Locul nașterii:
Dubovoye, Federaţia
Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

În această calitate, este răspunzător de spri
jinirea sau punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

Prim director adjunct al Serviciului Federal
al Gărzii Naţionale a Federaţiei Ruse
(Rosgvardia) – comandant suprem al
Rosgvardia.
Unităţi ale Rosgvardia au fost trimise în
zonele aflate sub controlul autorităţilor
rusești, cum ar fi Herson, Henicesk,
Berdiansk și anumite zone din Mariupol,
pentru a suprima protestele populaţiei
locale. De asemenea, acestea au participat
la asasinatele, violurile și torturile comise
asupra civililor din Bucea, Ucraina.
Membri ai Rosgvardia au arestat cetăţeni
proucraineni și au înfiinţat o administraţie
militaro-poliţienească.
Prin urmare, în această calitate, este
răspunzător de sprijinirea sau punerea în
aplicare a unor acţiuni sau politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

21.7.2022
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1186.

Date de identificare

Oleg Anatolyevich
PLOKHOI

Data nașterii:
4.12.1968

(Олег Анатольевич
ПЛОХОЙ)

Locul nașterii: Kiev,
Ucraina
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Secretar de stat, director adjunct al Servi
ciului Federal al Gărzii Naţionale a Fede
raţiei Ruse (Rosgvardia) – comandant
suprem al Rosgvardia.

Data
includerii pe
listă

21.7.2022

Unităţi ale Rosgvardia au fost trimise în
zonele aflate sub controlul autorităţilor
rusești, cum ar fi Herson, Henicesk,
Berdiansk și anumite zone din Mariupol,
pentru a suprima protestele populaţiei
locale. De asemenea, acestea au participat
la asasinatele, violurile și torturile comise
asupra civililor din Bucea, Ucraina.
Membri ai Rosgvardia au arestat cetăţeni
proucraineni și au înfiinţat o administraţie
militaro-poliţienească.
Prin urmare, în această calitate, este
răspunzător de sprijinirea sau punerea în
aplicare a unor acţiuni sau politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

1187.

Yuri Viktorovich
YASHIN

Data nașterii:
11.3.1967

(Юрий Викторович
ЯШИН)

Locul nașterii:
Mednogorsk,
Federaţia Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Șeful Statului-Major al Trupelor Gărzii
Naţionale a Federaţiei Ruse – director
adjunct al Serviciului Federal al Trupelor
Gărzii Naţionale a Federaţiei Ruse –
comandant suprem al Trupelor Gărzii
Naţionale a Federaţiei Ruse.
Unităţi ale Gărzii Naţionale a Federaţiei
Ruse (Rosgvardia) au fost trimise în zonele
aflate sub controlul autorităţilor rusești, cum
ar fi Herson, Henicesk, Berdiansk și anumite
zone din Mariupol, pentru a suprima
protestele populaţiei locale. De asemenea,
acestea au participat la asasinatele, violurile
și torturile comise asupra civililor din
Bucea, Ucraina. Membri ai Rosgvardia au
arestat cetăţeni proucraineni și au înfiinţat
o administraţie militaro-poliţienească.
Prin urmare, în această calitate, este
răspunzător de sprijinirea sau punerea în
aplicare a unor acţiuni sau politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

21.7.2022
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1188.

Date de identificare

Igor Anatolyevich
ILYASH

Data nașterii:
5.10.1967

(Игорь Анатольевич
ИЛЬЯШ)

Locul nașterii:
Odessa, Ucraina
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Director adjunct al Serviciului Federal al
Gărzii Naţionale a Federaţiei Ruse
(Rosgvardia) – comandantul suprem al
Rosgvardia.

Data
includerii pe
listă

21.7.2022

Unităţi ale Rosgvardia au fost trimise în
zonele aflate sub controlul autorităţilor
rusești, cum ar fi Herson, Henicesk,
Berdiansk și anumite zone din Mariupol,
pentru a suprima protestele populaţiei
locale. De asemenea, acestea au participat
la asasinatele, violurile și torturile comise
asupra civililor din Bucea, Ucraina.
Membri ai Rosgvardia au arestat cetăţeni
proucraineni și au înfiinţat o administraţie
militaro-poliţienească.
Prin urmare, în această calitate, este
răspunzător de sprijinirea sau punerea în
aplicare a unor acţiuni sau politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

1189.

Sergei Anatolyevich
LEBEDEV

Data nașterii:
10.1.1966

(Сергей Анатольевич
ЛЕБЕДЕВ)

Locul nașterii:
Astrakhan, Federaţia
Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Director adjunct al Serviciului Federal al
Gărzii Naţionale a Federaţiei Ruse
(Rosgvardia) – comandantul suprem al
Rosgvardia.
Unităţi ale Rosgvardia au fost trimise în
zonele aflate sub controlul autorităţilor
rusești, cum ar fi Herson, Henicesk,
Berdiansk și anumite zone din Mariupol,
pentru a suprima protestele populaţiei
locale. De asemenea, acestea au participat
la asasinatele, violurile și torturile comise
asupra civililor din Bucea, Ucraina.
Membri ai Rosgvardia au arestat cetăţeni
proucraineni și au înfiinţat o administraţie
militaro-poliţienească.
Prin urmare, în această calitate, este
răspunzător de sprijinirea sau punerea în
aplicare a unor acţiuni sau politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

21.7.2022
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1190.

Date de identificare

Alexey Mikhailovich
KUZMENKOV

Data nașterii:
10.6.1971

(Алексей Михайлович
КУЗЬМЕНКОВ)

Locul nașterii:
Horlivka, Ucraina
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Director adjunct al Serviciului Federal al
Gărzii Naţionale a Federaţiei Ruse
(Rosgvardia) – comandantul suprem al
Rosgvardia.

Data
includerii pe
listă

21.7.2022

Unităţi ale Rosgvardia au fost trimise în
zonele aflate sub controlul autorităţilor
rusești, cum ar fi Herson, Henicesk,
Berdiansk și anumite zone din Mariupol,
pentru a suprima protestele populaţiei
locale. De asemenea, acestea au participat
la asasinatele, violurile și torturile comise
asupra civililor din Bucea, Ucraina.
Membri ai Rosgvardia au arestat cetăţeni
proucraineni și au înfiinţat o administraţie
militaro-poliţienească.
Prin urmare, în această calitate, este
răspunzător de sprijinirea sau punerea în
aplicare a unor acţiuni sau politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

1191.

Alexey Stepanovich
BEZZUBIKOV

Data nașterii:
5.7.1965

(Алексей Степанович
БЕЗЗУБИКОВ)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Director adjunct al Serviciului Federal al
Gărzii Naţionale a Federaţiei Ruse
(Rosgvardia) – comandantul suprem al
Rosgvardia.
Unităţi ale Rosgvardia au fost trimise în
zonele aflate sub controlul autorităţilor
ruse, cum ar fi Herson, Henicesk,
Berdiansk și anumite zone din Mariupol,
pentru a suprima protestele populaţiei
locale. De asemenea, acestea au participat
la asasinatele, violurile și torturile comise
asupra civililor din Bucea, Ucraina.
Membri ai Rosgvardiei au arestat cetăţeni
proucraineni și au înfiinţat o administraţie
militaro-poliţienească.
Prin urmare, în această calitate, este
răspunzător de sprijinirea sau punerea în
aplicare a unor acţiuni sau politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

21.7.2022

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 324
▼M63
Nume

1192.

Date de identificare

Yevgeniy Vitalievich
BALITSKIY

Data nașterii:
10.12.1969

(rusă: Евгений
Витальевич
БАЛИЦКИЙ)

Locul nașterii:
Melitopol, Ucraina
Cetăţenie: ucraineană

(alias Yevhen Vitali
iovych BALYTSKIY)

Sexul: masculin

(ucraineană: Євген
Вiталiйович
БАЛИЦЬКИЙ)

1193.

Konstantin Vladimi
rovich IVASHCHENKO

Data nașterii:
3.10.1963

(rusă: Константин
Владимирович
ИВАЩЕНКО;

Locul nașterii:
Mariupol, Ucraina

ucraineană: Костянтин
Володимирович
IВАЩЕНКО)

Sexul: masculin

Aleksandr Yurievych
KOBETS

Data nașterii:
27.9.1959

(rusă: Александр
Юрьевич КОБЕЦ)

Cetăţenie: ucraineană
Sexul: masculin

Oleksandr Yuriyovych
KOBETS
ucraineană: Олександр
Юрiйович КОБЕЦЬ)

Yevgeniy Balytskiy a cooperat cu autori
tăţile ruse din orașul ucrainean Melitopol.
A sprijinit numirea Galinei Danilchenko în
funcţia de primar al orașului Melitopol, în
urma răpirii primarului legitim.

Data
includerii pe
listă

21.7.2022

La 9 aprilie 2022, autorităţile ruse l-au
desemnat pe Yevgeniy Balytskiy în
calitatea de așa-numit guvernator al
regiunii Zaporijia a Ucrainei. S-a pronunţat
în favoarea alipirii regiunii Zaporijia la
Federaţia Rusă.
Prin urmare, în această calitate și prin
acţiunile sale, este răspunzător de acţiuni
sau politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei sau sprijină ori pune în
aplicare astfel de acţiuni sau politici.

Cetăţenie: ucraineană

1194.

Motive

După capturarea Mariupolului de către
Forţele
Armate
Ruse,
așa-numitul
„conducător
al
Republicii
Populare
Doneţk”, Denis Pushilin l-a numit pe
Konstantin Ivashchenko primar al Mariu
polului la 6 aprilie 2022.

21.7.2022

În această calitate, este răspunzător de spri
jinirea sau punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

Așa-numit primar al orașului Herson de la
26 aprilie 2022, astfel cum a fost învestit de
autorităţile ruse.
Prin urmare, în această calitate, a sprijinit și
promovat politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

21.7.2022
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1195.

Date de identificare

Vladimir Valeryevich
ROGOV

Data nașterii:
1.12.1976

(rusă: Владимир
Валерьевич РОГОВ)

Locul nașterii: Zapo
rozhzhia, Ucraina

Volodimir Valeryovich
ROGOV

Cetăţenie: ucraineană
Sexul: masculin

(ucraineană: Володимир
Валерiйович РОГОВ)

1196.

Alexandr Fedorovich
SAULENKO

Data nașterii:
9.5.1962

(rusă: Александр
Федорович
САУЛЕНКО)

Locul nașterii: Novo
petrivka, Ucraina
Cetăţenie: ucraineană

Oleksandr Fedorovich
SAULENKO

Sexul: masculin

(ucraineană: Олександр
Федорович
САУЛЕНКО)

1197.

Andrei Vladimirovich
SHEVCHIK

Data nașterii:
17.6.1973

(rusă: Андрей Влад
имирович ШЕВЧИК)

Locul nașterii:
Zheleznogorsk
(anterior
Krasnoyarsk-26),
Federaţia Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Așa-numit reprezentant al consiliului
principal al administraţiei militaro-civile
din regiunea Zaporijia. A pledat împotriva
autorităţilor ucrainene și pentru ca regiunea
Zaporijia să devină parte a Federaţiei Ruse.
De asemenea, a facilitat eliberarea de pașa
poarte rusești în orașul Melitopol.

Data
includerii pe
listă

21.7.2022

În această calitate, este răspunzător de spri
jinirea sau punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

Așa-numit șef al administraţiei provizorii a
orașului Berdiansk și a regiunii Berdiansk.
A pledat pentru trecerea controlului și a
administraţiei regiunii Berdiansk de la
Ucraina la Federaţia Rusă.

21.7.2022

În această calitate, este răspunzător de spri
jinirea sau punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

Așa-numit primar al orașului Enerhodar. La
27 martie 2022, a organizat crearea unui
„consiliu de autoorganizare” a orașului
Enerhodar, care nu a fost sprijinit de autori
tăţile ucrainene.
În această calitate, este răspunzător de spri
jinirea sau punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

21.7.2022
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1198.

Oleg KRYUCHKOV

Date de identificare

Sexul: masculin

(Олег КРЮЧКОВ)

Motive

Oleg Kryuchkov este purtătorul de cuvânt al
autorităţii ruse de ocupaţie din Crimeea și
consilierul conducătorului Crimeii. În decla
raţiile sale publice, a confirmat furtul de
cereale de la statul ucrainean și de la
fermierii ucraineni de pe teritoriile ocupate
de Rusia, a confirmat rusificarea școlilor
ucrainene în teritoriile ocupate și a declarat
că Rusia intenţionează să anexeze teritoriile
ocupate din sudul Ucrainei.

Data
includerii pe
listă

21.7.2022

Prin urmare, este răspunzător de sprijinirea
și punerea în aplicare a unor acţiuni și
politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.

1199.

Sergei Borissovich
KOROLEV
(Сергей Борисович
КОРОЛЕВ)

Data nașterii:
9.11.1952 sau
25.7.1952
Sexul: masculin

Sergei Borissovich Korolev este prim
director adjunct al serviciului de informaţii
rus – FSB, începând din februarie 2021.
Potrivit relatărilor, este asociat îndeaproape
cu directorul FSB – Alexander Bortnikov și
cu oamenii de afaceri Arkadii și Boris
Rotenberg. Există indicaţii că ar fi un
potenţial înlocuitor al lui Bortnikov pentru
poziţia de șef al FSB. Este ofiţer de carieră
în cadrul FSB, unde își desfășoară acti
vitatea încă din anii 2000, ocupând
anterior funcţia de director al Serviciului
de securitate economică al FSB. În 2021,
Vladimir Putin i-a acordat gradul de
general de armată, care este o deosebită
recompensă de rang superior. Prin urmare,
sprijină factorii de decizie ruși răspunzători
de anexarea Crimeii sau de destabilizarea
estului Ucrainei și obţine avantaje din
partea acestora.
FSB este unul dintre serviciile de informaţii
care i-a furnizat informaţii operative lui
Vladimir Putin înainte de începerea agre
siunii Rusiei împotriva Ucrainei la
24 februarie 2022. Prin urmare, Sergei
Borissovich Korolev este răspunzător de
acţiuni care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

21.7.2022

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 327
▼M63
Nume

1200.

Stanislav Sergeyevich
CHEMEZOV
(Станислав Сергеевич
ЧЕМЕЗОВ)

Date de identificare

Data nașterii: 1973
Locul nașterii:
Federaţia Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

1201.

Maya Nikolaevna
BOLOTOVA (născută
TOKAREVA)

Data nașterii:
18.1.1975

alias Maiya/Mayya/
Maija/Maja Nikolaevna

Locul nașterii:
Karaganda,
Kazakhstan

BOLOTOVA

Cetăţenie: rusă

(Майя Николаевна
БОЛОТОВА
(ТОКАРЕВА)

Sexul: feminin

Motive

Data
includerii pe
listă

Stanislav Sergeyevich Chemezov este fiul
lui Sergei Chemezov, membru al Consiliului
Suprem al „Rusiei Unite” și președinte al
concernului Rostec, cea mai mare societate
de stat din Rusia care fabrică produse indus
triale și din domeniul apărării. Stanislav
Chemezov a deţinut o societate offshore
denumită Erlinglow Ltd, care a obţinut
avantaje de pe urma construirii de către
Rostec a unei autostrăzi informaţionale
naţionale cu fibre optice având o valoare
de 550 de milioane USD. În plus, deţine
în co-proprietate diverse societăţi offshore
împreună cu Maya Bolotova, fiica lui
Nikolay Tokarev, inclusiv Irvin-2, care a
primit contracte în valoare de 8 miliarde
de ruble. Ca recompensă schimb, familia
Tokarev, a permis familiei Chemezov să
reducă
bugetul
societăţii
Transneft.
Stanislav Chemezov deţine, de asemenea,
societatea Independent Insurance Group,
care gestionează contracte mari de asigurări
în sectorul apărării, inclusiv contracte pentru
Rostec, concernul din domeniul apărării, al
cărui director general este tatăl său, Sergei
Chemezov.
Prin
urmare,
Stanislav
Chemezov este o persoană fizică asociată
cu o persoană inclusă pe listă.

21.7.2022

Maya Bolotova (născută Tokareva) este fiica
lui Nikolay Tokarev, director general al
Transneft, o importantă companie rusească
de petrol și gaze. Maya Bolotova și fostul
său soţ, Andrei Bolotov, deţin bunuri
imobiliare de lux în Moscova, Letonia și
Croaţia, în valoare de peste 50 de milioane
USD, putându-se crea o legătură între
acestea și Nikolay Tokarev. Are de
asemenea legături cu societatea Ronin, care
administrează fondul de pensii pentru
Transneft. Atunci când a solicitat cetăţenia
cipriotă, a declarat ca proprie adresă adresa
societăţii Ronin. În plus, Maya a primit
contracte cu statul în valoare de 8 miliarde
de ruble prin intermediul societăţii Irvin-2,
pe care o deţine împreună cu Stanislav
Chemezov, fiul directorului general al
Rostec, Sergei Chemezov. Prin urmare,
Maya Bolotova este o persoană fizică
asociată cu persoane incluse pe listă, cu
tatăl său, Nikolay Tokarev, și cu Stanislav
Chemezov.
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1202.

Pavel EZOUBOV

Date de identificare

Data nașterii: august
1975

(Павел EЗУБОВ)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

1203.

Alexander Sergeyevich
ZALDOSTANOV

Data nașterii:
19.1.1963

(Александр Сергеевич
ЗАЛДОСТAНОВ)

Locul nașterii:
Kropyvnytskyi,
Crimeea, Ucraina

alias „The Surgeon”
(Хирург) („Chirurgul”)

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

Pavel Ezoubov este vărul lui Oleg
Deripaska, care deţine conglomeratul
industrial Russian Machines, ce include
Military Industrial Company, important
furnizor de armament și echipament militar
pentru Forţele Armate Ruse. Oleg Deripaska
i-a transferat active importante vărului său
Pavel Ezoubov, inclusiv mai multe
proprietăţi din Franţa, prin intermediul unei
societăţi holding deţinute de Ezoubov, un
hotel din Lech, Austria, prin intermediul
societăţii holding cu sediul în Federaţia
Rusă, Gost Hotel Management LLC,
deţinută de Ezoubov, precum și controlul
asupra societăţii Terra Limited. Ezoubov
controlează de asemenea Hestia Interna
tional LLC, societatea care deţine în
Washington DC o reședinţă somptuoasă
care este asociată cu numele lui Oleg
Deripaska. Prin urmare, Pavel Ezoubov
este o persoană fizică asociată cu o
persoană inclusă pe listă, răspunzătoare de
sprijinirea sau punerea în aplicare a unor
acţiuni sau politici care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei sau stabi
litatea ori securitatea Ucrainei.

21.7.2022

Alexander Zaldostanov este liderul și
fondatorul clubului naţionalist de moto
ciclism Nightwolves MC (Clubul de moto
ciclism „Lupii de noapte”). Datorită poziţiei
sale de lider al Nightwolves MC, Alexander
Zaldostanov, care are legături strânse cu
președintele rus, Vladimir Putin, este o
personalitate publică cunoscută și un
susţinător esenţial al guvernului rus, care
sprijină în mod activ propaganda de stat
rusă, care neagă în mod public dreptul
Ucrainei la statalitate și care solicită „dena
zificarea”, precum și „deucrainizarea” ţării,
promovând ideea că Ucraina ar trebui să
facă parte integrantă din Rusia. În calitate
de lider al Nightwolves MC, Zaldostanov
este, de asemenea, răspunzător de acţiunile
și activităţile grupului care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei. Alexander
Zaldostanov este liderul Nightwolves MC,
care este răspunzător pentru acordarea de
sprijin material pentru acţiuni care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei. În plus, este o persoană fizică
răspunzătoare de sprijinirea și punerea în
aplicare a unor acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

21.7.2022
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1204.

Andrey BOBROVSKIY
(Андрей
БОБРОВСКИЙ)

Date de identificare

Data nașterii:
5.1.1982
Locul nașterii: Minsk,
Belarus
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

1205.

Jozef HAMBÁLEK

Data nașterii:
14.3.1972

alias Josef HAMBÁLEK
Cetăţenie: slovacă
(Йозеф ХАМБАЛЕК)
Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

Andrey Bobrovskiy este membru al clubului
naţionalist de motociclism Nightwolves MC
și lider al filialei „Roads for Victory”
(„Drumuri spre victorie”) a Nightwolves
MC. În calitate de lider al filialei „Roads
for Victory”, Bobrovskiy a organizat mai
multe demonstraţii ale Nightwolves la
Berlin, în Polonia și în Rusia. Începând
din februarie 2022, după atacul rusesc
asupra Ucrainei, demonstraţiile au avut ca
scop să sprijine activ războiul rusesc din
Ucraina și să nege în mod public dreptul
Ucrainei la statalitate, solicitând „denazi
ficarea” ţării și promovând ideea că
Ucraina ar trebui să facă parte integrantă
din Rusia. Prin urmare, Bobrovskiy a
sprijinit în mod activ și public propaganda
de stat rusă. Andrey Bobrovskiy este
membru al Nightwolves MC, care este
răspunzător pentru acordarea de sprijin
material pentru acţiuni care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei. În plus,
este o persoană fizică răspunzătoare de spri
jinirea și punerea în aplicare a unor acţiuni
care subminează integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei,
precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

21.7.2022

Jozef Hambálek este președintele filialei
„Europa” a clubului naţionalist de moto
ciclism Nightwolves MC, cu sediul în
Slovacia. Hambálek, căruia I se pot stabili
legături cu președintele rus, Vladimir Putin,
și cu alţi reprezentanţi ai guvernului rus,
este cunoscut în mod public pentru
construirea sediului filialei „Europa” a
clubului Nightwolves MC într-o fostă bază
militară din Slovacia, pentru care a utilizat
echipamente militare dezafectate, inclusiv
tancuri. Activităţile curente ale acestuia,
despre care se presupune că ar include
instruirea, pe proprietăţile sale, a unor
membri ai Nightwolves pentru a participa
activ la luptele din Ucraina și promovarea
activă a propagandei proruse în Europa pot
fi considerate ca o ameninţare la adresa
securităţii Ucrainei și a UE. Prin urmare,
Jozef Hambálek este o persoană fizică care
acordă sprijin material sau financiar pentru
acţiuni care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

21.7.2022
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1206.

Alexei WEITZ

Date de identificare

Data nașterii:
7.10.1965

alias Alexei VAYTS
Cetăţenie: rusă
alias Aleksey Yevge
nevich VEITZ

Sexul: masculin

(Алексей ВАЙЦ)

1207.

Andrey Removich
BELOUSOV

Data nașterii:
17.3.1959

alias Andrei Removich
BELOUSOV

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

(Андрей Рэмович
БЕЛОУСОВ)

Motive

Data
includerii pe
listă

Alexei Weitz este membru și lider spiritual
al clubului naţionalist de motociclism
Nightwolves MC și are legături personale
strânse cu liderul Nightwolves MC,
Alexander Zaldostanov. Este răspunzător
de crearea legăturii dintre Nightwolves MC
și Biserica Ortodoxă Rusă și de modelarea
viziunii asupra lumii a liderilor clubului.
Anterior a ocupat funcţia de secretar de
presă al Nightwolves MC și îndeplinește
sarcini de reprezentare, printre altele ţinând
conferinţe destinate studenţilor de la univer
sitate și luând cuvântul la demonstraţiile
Nightwolves. De asemenea, este expert în
cadrul Consiliului pentru relaţii interetnice
aflat sub conducerea președintelui Rusiei,
care a sprijinit public războiul rusesc
împotriva Ucrainei și încălcările dreptului
internaţional și este răspunzător de
formularea unui concept oficial de „naţiune
rusă”. Datorită activităţilor sale desfășurate
în cadrul Nightwolves MC și al Consiliului
pentru
relaţii
interetnice aflat sub
conducerea președintelui Rusiei, Weitz este
o figură importantă a propagandei de stat
ruse. Alexei Weitz este membru al clubului
Nightwolves MC, care este răspunzător
pentru acordarea de sprijin material pentru
acţiuni care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei. În plus, este o persoană
fizică răspunzătoare de sprijinirea și punerea
în aplicare a unor acţiuni care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

21.7.2022

Andrey
Removich
Belousov
este
prim-viceprim-ministrul Federaţiei Ruse și
se consideră că ar fi făcut parte, de mai
mulţi ani, din cercurile cele mai restrânse
de apropiaţi ai lui Putin. Deţine un rol
influent în Guvernul Federaţiei Ruse.
Belousov pune în aplicare politica
economică a guvernului rus și este
responsabil de creșterea economică a
Rusiei și de stabilizarea pieţelor rusești. La
25 februarie 2022, a participat la reuniunea
de la Kremlin și a solicitat oligarhilor reuniţi
în cadrul acesteia să continue să lucreze cu
băncile care fac obiectul sancţiunilor. În
martie 2022, Belousov a afirmat că socie
tăţile străine din ţară care își încetează acti
vitatea și disponibilizează personal vor fi
învinuite de faliment deliberat, un act care
implică răspundere administrativă și,
eventual, penală în temeiul legislaţiei ruse
în materie de insolvenţă. A sprijinit
anexarea Crimeii din 2014.

21.7.2022
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includerii pe
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Prin urmare, este răspunzător de sprijinirea
și punerea în aplicare a unor acţiuni care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

1208.

Yury Yakovlevich
CHAIKA

Data nașterii:
21.5.1951

alias Yury Yakovlevich
CHAYKA; Yuri Yakov
levich CHAIKA

Locul nașterii:
Nikolaevsk-on-Amur,
Khabarovsk Krai,
Federaţia Rusă

(Юрий Яковлевич
ЧАЙКА)

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Yury Yakovlevich Chaika este membru
nepermanent al Consiliului de Securitate al
Federaţiei Ruse și reprezentantul plenipo
tenţiar al președintelui Federaţiei Ruse în
Districtul Federal al Caucazului de Nord.
Este direct implicat în orientarea și punerea
în aplicare a politicii externe agresive a
Rusiei.

21.7.2022

În aprilie 2022, Yuri Chaika a acordat
premii de stat unor militari care s-au
remarcat în timpul așa-numitei „operaţii
speciale de denazificare a Ucrainei”. În
cadrul reuniunii cu refugiaţii din așanumita Republică Populară Doneţk, care a
avut loc la Pyatigorsk la 17 martie 2022, a
justificat războiul Rusiei împotriva Ucrainei
și a declarat că autorităţile ucrainene au
comis un genocid în Ucraina.
De mulţi ani, Yuri Chaika face parte din
cercurile cele mai restrânse de apropiaţi ai
lui Vladimir Putin și este slujitor obedient al
regimului aflat la guvernare. Yuri Chaika și
familia sa se bucură de beneficii personale
ca urmare a asocierii lor strânse cu regimul
Putin.
Prin urmare, este răspunzător de sprijinirea
și punerea în aplicare a unor acţiuni care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

1209.

Alexander Anatolievich
MAKSIMTSEV

Data nașterii:
20.8.1963

(Александр
Анатольевич
МАКСИМЦЕВ)

►C13 Locul nașterii:
Tokmak, RSS
Kârgâză, fosta URSS
(în prezent
Kârgâzstan) ◄
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Alexander Maksimtsev este un lider militar
rus și comandant suprem adjunct al forţelor
aerospaţiale
pentru
activităţi
militaro-politice. Forţele Aerospaţiale Ruse
au desfășurat atacuri atât asupra unor ţinte
militare, cât și asupra unor ţinte civile din
Ucraina. Întrucât Alexander Maksimtsev
este comandant suprem adjunct, este
răspunzător de acţiunile unităţii sale. Prin
urmare,
Alexander
Maksimtsev
este
răspunzător de sprijinirea și punerea în
aplicare a unor acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

21.7.2022
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1210.

Date de identificare

Maria Alexeyevna
LVOVA-BELOVA

Data nașterii:
25.10.1984

(Мария Алексеевна
ЛЬВОВА-БЕЛОВА)

Locul nașterii: Penza,
fosta URSS (în
prezent Federaţia
Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin

1211.

Yuri Nikolaevich
GREKHOV

Data nașterii:
15.10.1962

(Юрий Николаевич
ГРЕХОВ)

Locul nașterii: Gorky,
fosta URSS (în
prezent Federaţia
Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

1212.

Zabit Sabirovich
KHEIRBEKOV

Data nașterii:
5.6.1968

(Забит Сабирович
ХЕИРБЕКОВ)

Locul nașterii:
regiunea Kusar, RSS
Azerbaijan, fosta
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

Maria Alexeyevna Lvova-Belova este
comisară prezidenţială pentru drepturile
copilului și a iniţiat simplificarea procedurii
de acordare a cetăţeniei pentru copiii orfani
din Ucraina. Este una dintre persoanele cele
mai implicate în transportul ilegal de copii
ucraineni către Rusia și în adopţia acestora
de către familii ruse. Acţiunile Mariei
Alexeyevna Lvova-Belova încalcă drepturile
copiilor ucraineni, precum și legislaţia și
normele administrative ucrainene, prin
urmare este răspunzătoare de sprijinirea și
punerea în aplicare a unor acţiuni care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

21.7.2022

Yuri Nikolaevich Grekhov este un
comandant militar rus, general-colonel,
comandant suprem adjunct al Forţelor
Aerospaţiale Ruse. Forţele Aerospaţiale
Ruse au desfășurat atacuri atât asupra unor
ţinte militare, cât și asupra unor ţinte civile
din Ucraina. În calitate de comandant
suprem adjunct al Forţelor Aerospaţiale
Ruse, este comandantul trupelor de apărare
antiaeriană și antirachetă și, prin urmare,
este răspunzător de sprijinirea și punerea în
aplicare a unor acţiuni care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.

21.7.2022

Zabit Kheirbekov este general-locotenent al
forţelor aerospaţiale rusești și comandant
suprem adjunct al Forţelor Aerospaţiale
Ruse în domeniul logisticii. Forţele Aeros
paţiale Ruse au desfășurat atacuri atât asupra
unor ţinte militare, cât și asupra unor ţinte
civile din Ucraina. Prin urmare, Zabit
Kheirbekov este răspunzător de sprijinirea
și punerea în aplicare a unor acţiuni care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei, precum și
stabilitatea și securitatea Ucrainei.

21.7.2022
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1213.

Date de identificare

Andrey Anatolyevich
KOZITSYN

Data nașterii:
9.6.1960

(Андрей Анатольевич
КОЗИЦЫН)

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

1214.

Sergey Semyonovich
SOBYANIN

Data nașterii:
21.6.1958

(Сергей Семёнович
СОБЯНИН)

Locul nașterii: Nyak
simvol, fosta URSS
(în prezent Federaţia
Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

Andrey Anatolyevich Kozitsyn este un
important om de afaceri rus. Este cofondator
și director general al Ural Mining Metal
lurgical Company (UMMC/UGMK), unul
dintre principalii producători ruși de
produse de bază importante (inclusiv
cupru, zinc, cărbune, aur și argint). 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 răspunzător de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei.

21.7.2022

Sergei Semyonovich Sobyanine este
primarul Moscovei și are legături strânse
cu Vladimir Putin. A fost șef al adminis
traţiei prezidenţiale în perioada 2005-2008
și a ocupat funcţia de viceprim-ministru al
Rusiei în perioada 2008-2010, în al doilea
cabinet al lui Vladimir Putin. Este membru
al Consiliului de Securitate. La 1 martie
2022, Sobyanine a avertizat că vor fi împie
dicate toate tentativele și apelurile din partea
„provocatorilor” de a organiza proteste
stradale la Moscova. Cu ocazia demonstra
ţiilor politice din 18 martie 2022 „pentru o
lume fără nazism”, acesta și-a exprimat în
mod explicit sprijinul pentru „operaţia
militară specială” din Ucraina. Prin urmare,
susţine sau pune în aplicare acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei.

21.7.2022
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1215.

1216.

Date de identificare

Aleksey Vladimirovich
DENISENKO

Data nașterii:
9.6.1978

(Алексей Влад
имирович
ДЕНИСЕНКО)

Cetăţenie: rusă

Alexander Nikolaevich
BELSKIY

Data nașterii:
16.7.1975

(Александр
Николаевич
БЕЛЬСКИЙ)

Locul nașterii:
Leningrad, fosta
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)

Sexul: masculin

Cetăţenie: rusă

Motive

Data
includerii pe
listă

Aleksey Vladimirovich Denisenko este
membru al Adunării Legislative Regionale
din Celeabinsk, membru al prezidiului
Consiliului politic regional, președinte al
Comisiei pentru politica în materie de
construcţii și pentru locuinţe și servicii
comunale din cadrul Adunării Legislative
și șef al Departamentului pentru interac
ţiunea cu asociaţiile publice și colaborarea
cu tineretul din cadrul filialei regionale din
Celeabinsk a Rusiei Unite. În plus, este
membru al partidului aflat la guvernare
aliat Kremlinului, Rusia Unită, și justifică,
apără și sprijină în mod deschis decizia
președintelui Putin de a recunoaște
Republica Populară Doneţk (RPD) și
Republica Populară Luhansk (RPL) ca
state independente, precum și operaţia
militară specială, care, potrivit spuselor
sale, este o operaţie de asigurare a păcii.
Denisenko este răspunzător de incitare la
ură împotriva Ucrainei, de răspândirea
dezinformării și a propagandei proruse în
contextul războiului, precum și de încercarea
de a obţine sprijin intern în Rusia pentru
războiul împotriva Ucrainei. Prin urmare,
este răspunzător de acordarea de sprijin
pentru acţiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

21.7.2022

Domnul Belskiy este președintele Adunării
Legislative din Sankt Petersburg începând
cu 29 septembrie 2021, în calitate de
membru al partidului politic aliat Krem
linului, Rusia Unită. Adunarea Legislativă
este organul legislativ suprem și unic al
puterii de stat din Sankt Petersburg.
Adunarea a fost înfiinţată în temeiul legi
slaţiei federale, este reglementată de
aceasta și colaborează îndeaproape cu
guvernatorul din Sankt Petersburg.

21.7.2022

Sexul: masculin
În calitate de președinte al Adunării Legi
slative, domnul Belskiy este membrul cu
cel mai înalt rang al adunării. Prin urmare,
domnul Belskiy este un politician important
atât în Sankt Petersburg, cât și dincolo de
graniţele acestuia. Anterior, Belskiy a fost
guvernator adjunct al orașului Sankt
Petersburg în perioada 2020-2021. În
această capacitate, a fost responsabil de
politica pentru tineret. Domnul Belskiy
continuă să lucreze cu copiii, pe care
încearcă să îi îndoctrineze cu concepţii favo
rabile regimului.
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Motive
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includerii pe
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Domnul Belskiy utilizează în mod activ o
serie de conturi pe platformele de comu
nicare socială ale serviciilor Telegram și
VKontakte și publică articole în presa de
partid a Rusiei Unite. A utilizat în mod
repetat platformele sale de comunicare
socială pentru a justifica războiul Rusiei
împotriva Ucrainei și pentru a-și exprima
sprijinul pentru acesta și a felicitat Crimeea
și Sevastopolul pentru „reunificarea” lor cu
Rusia.
Domnul Belskiy este răspunzător de incitare
la ură împotriva Ucrainei, de răspândirea
dezinformării și a propagandei proruse în
contextul războiului, precum și de încercarea
de a obţine sprijin intern în Rusia pentru
războiul împotriva Ucrainei. Prin urmare,
este răspunzător de acordarea de sprijin
pentru acţiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

1217.

Alexander Valentinovich
ISHCHENKO

Data nașterii:
9.3.1970

(Александр
Валентинович
ИЩЕНКО)

Locul nașterii:
Rostov- pe-Don, fosta
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Domnul
Ishchenko
este președintele
Adunării Legislative a regiunii Rostov și
secretar al filialei regionale din Rostov a
partidului aflat la guvernare și aliat Krem
linului, Rusia Unită (în ambele cazuri din
2016).
Domnul Ishchenko este foarte activ în orga
nizaţiile de tineret, de exemplu Parlamentul
tineretului din Rostov și organizaţia
regională politico-militară de tineret „Garda
de tineret”. În calitate de președinte al
Adunării Legislative, este o personalitate
publică și apare adesea la televiziunile și
știrile locale și naţionale, precum și la
evenimente publice.
Prin interviuri publice și postări pe plat
formele de comunicare socială, domnul
Ishchenko sprijină decizia președintelui
Putin de a recunoaște republicile populare
separatiste
din
Luhansk
(RPL)
și
Doneţk (RPD) și promovează mesajele de
propagandă ale regimului.
Având în vedere influenţa sa politică,
domnul Ishchenko este răspunzător de
incitare la ură împotriva Ucrainei, de
răspândirea dezinformării și a propagandei
proruse în contextul războiului, precum și
de încercarea de a obţine sprijin intern în
Rusia pentru războiul împotriva Ucrainei.
Prin urmare, este răspunzător de acordarea
de sprijin pentru acţiuni sau politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

21.7.2022
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1218.

Date de identificare

Mikhail Vladimirovich
STRUK

Data nașterii:
26.10.1977

(Михаил Влад
имирович СТРУК)

Locul nașterii: Novy
Rogachik, oblastul
Volgograd, fosta
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Domnul Struk este membru al Adunării
Legislative
a
oblastului
(regiunii)
Volgograd din 2017. Domnul Struk este
membru al partidului aflat la guvernare și
aliat Kremlinului, Rusia Unită.

Data
includerii pe
listă

21.7.2022

În postările din cadrul contului său de pe
platforma de comunicare socială VKontakte,
precum și în declaraţiile publicate într-un
ziar local, pe care le emite în calitate de
membru al Adunării Legislative a oblastului
Volgograd, domnul Struk și-a exprimat în
repetate rânduri sprijinul pentru invadarea
Ucrainei de către Rusia și i-a denunţat pe
ucraineni ca fiind naziști. Domnul Struk își
exprimă sprijinul pentru soldaţii ruși care
luptă în Ucraina.
Având în vedere influenţa sa politică și
influenţa sa în calitate de director general
la ferma avicolă ZAO Volzhskaya, domnul
Struk este răspunzător de incitare la ură
împotriva Ucrainei, de răspândirea dezin
formării și a propagandei proruse în
contextul războiului, precum și de încercarea
de a obţine sprijin intern în Rusia pentru
războiul împotriva Ucrainei. Prin urmare,
este răspunzător de acordarea de sprijin
pentru acţiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

1219.

Nikolay Nikolaevich
ZABOLOTNEV

Data nașterii:
30.1.1992

(Николай Николаевич
ЗАБОЛОТНЕВ)

Locul nașterii:
Regiunea Chuy în
nordul Republicii
Kîrgîzstan
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Domnul Zabolotnev este șeful Comitetului
executiv regional al filialei regionale din
Khanty-Mansiysk a partidului aflat la
guvernare și aliat Kremlinului, Rusia Unită.
Acesta este de asemenea fost șef al Dumei
de tineret (parlamentul tineretului) din
Yugra, care cooperează cu dumele de
tineret ale autoproclamatei Republici
Populare Luhansk (RPL) și autoproclamatei
Republici Populare Doneţk (RPD). Domnul
Zabolotnev participă în mod regulat la
reuniuni, forumuri și evenimente ale
Dumei de tineret din Yugra. A urcat pe
scenă pentru a juca într-o scenetă cu
ocazia participării sale la un concert de
caritate regional la 1 aprilie 2022, pentru
strângerea fonduri în sprijinul operaţiilor
umanitare rusești din Donbas.
Și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul
pentru „operaţia specială”, în cadrul unui
canal regional de televiziune.

21.7.2022
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Domnul Zabolotnev este foarte activ pe plat
formele de comunicare socială și le folosește
pentru a-și exprima sprijinul faţă de Putin și
faţă de operaţie, pentru a sublinia faptul că
populaţia din RPD și din RPL este alături de
Rusia, pentru a răspândi afirmaţii cu privire
la un pretins genocid în regiunea Donbas și
pentru a declara că forţele ucrainene trebuie
distruse complet.
Având în vedere influenţa sa politică,
domnul Zabolotnev este răspunzător de
incitare la ură împotriva Ucrainei, de
răspândirea dezinformării și a propagandei
proruse în contextul războiului, precum și
de încercarea de a obţine sprijin intern în
Rusia pentru războiul împotriva Ucrainei.
Prin urmare, este răspunzător de acordarea
de sprijin pentru acţiuni sau politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

1220.

Nikolay Timofeevich
VELIKDAN

Data nașterii:
6.3.1956

(Николай Тимофеевич
ВЕЛИКДАНЬ)

Locul nașterii:
Sovetskoye Runo,
raionul Ipatovsky,
teritoriul Stavropol,
fosta URSS (în
prezent Federaţia
Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Domnul Velikdan este președintele Dumei
regionale din Stavropol începând cu
30 septembrie 2021. Este membru al
Dumei regionale din Stavropol începând cu
19 septembrie 2021 și prim-vicepreședinte
al guvernului teritoriului Stavropol. Este
membru al partidului aflat la guvernare și
aliat Kremlinului, „Rusia Unită”, și
membru al prezidiului Consiliului politic
regional al partidului.
În declaraţiile sale de pe site-urile de știri
regionale rusești, Bez Formata și Stapravda,
a sprijinit și a promovat în mod public
invadarea Ucrainei prin difuzarea unor
mesaje de propagandă privind invazia rusă
și a unor prezentări distorsionate ale situaţiei
din Ucraina. Încurajează participarea la
„operaţia specială”. Fiind unul dintre func
ţionarii cu cel mai înalt rang și președinte al
Dumei regionale din Stavropol, are o
influenţă considerabilă.
Având în vedere influenţa sa politică,
domnul Velikdan este răspunzător de
incitare la ură împotriva Ucrainei, de
răspândirea dezinformării și a propagandei
proruse în contextul războiului, precum și
de încercarea de a obţine sprijin intern în
Rusia pentru războiul împotriva Ucrainei.
Prin urmare, este răspunzător de acordarea
de sprijin pentru acţiuni sau politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

21.7.2022
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1221.

Date de identificare

Dmitryi Vladimirovich
KHOLIN

Data nașterii:
25.9.1977

(Дмитрий Влад
имирович ХОЛИН)

Locul nașterii:
Kuybyshev, fosta
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Domnul Kholin este membru al Dumei
provinciale din Samara, unde îndeplinește
funcţia de președinte al Comisiei privind
reglementările. În perioada 2020-2021, a
fost șeful Comitetului executiv al filialei
regionale din Samara a partidului aflat la
guvernare și aliat Kremlinului, Rusia
Unită. De asemenea, este membru al
filialei regionale din Samara a organizaţiei
publice panruse „Combat Brotherhood”
(„Fraţi de luptă”) (organizaţie pentru
veterani).

Data
includerii pe
listă

21.7.2022

Domnul Kholin justifică, apără și sprijină în
mod deschis agresiunea Rusiei împotriva
Ucrainei, prin canalele sale de comunicare
socială, cât și prin interviuri și conferinţe
publice. Acesta își declară în mod deschis
poziţia de susţinător fervent al președintelui
Putin, promovând astfel un model de
instigare sistematică a opiniei publice în
sensul sprijinirii operaţiilor militare ale
Rusiei.
Mai precis, domnul Kholin joacă un rol
esenţial în difuzarea discursului prorus în
rândul tinerilor și al tinerilor cadeţi ai
armatei. Acest lucru îl face răspunzător
pentru răspândirea dezinformării și a propa
gandei proruse cu privire la războiul
împotriva Ucrainei, precum și pentru
asumarea unui rol activ în mobilizarea spri
jinului intern pentru campania militară rusă.
Pe baza acestor acţiuni, domnul Kholin este
răspunzător de acordarea de sprijin pentru
sau politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

1222.

Sergey Evgenievich
TSIVILEV

Data nașterii:
21.9.1961

(Сергей Евгеньевич
ЦИВИЛЕВ)

Locul nașterii:
Zhdanov (Mariupol),
fosta URSS, (în
prezent Ucraina)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Domnul Tsivilev este guvernator al regiunii
Kemerovo și o personalitate publică
bine-cunoscută.
Prin apariţiile sale publice, domnul Tsivilev
justifică, apără și sprijină în mod deschis
agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
Acesta își declară în mod deschis poziţia
de susţinător fervent al președintelui Putin,
promovând astfel un model de instigare
sistematică a opiniei publice în sensul spri
jinirii operaţiilor militare ale Rusiei.

21.7.2022
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Din cauza influenţei sale politice, luările
sale de poziţie îl fac răspunzător pentru
răspândirea dezinformării și a propagandei
proruse cu privire la războiul împotriva
Ucrainei, precum și pentru asumarea unui
rol activ în mobilizarea sprijinului intern
pentru campania militară rusă. Domnul
Tsivilev și-a exprimat în mod deschis
sprijinul faţă de decizia președintelui
Rusiei de a recunoaște independenţa așanumitelor republici din Luhansk și Doneţk.
Pe baza acestor acţiuni, domnul Tsivilev
este răspunzător de acordarea de sprijin
pentru acţiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

1223.

Roman Alexandrovich
GOVOR

Data nașterii:
22.11.1982

(Роман Александрович
ГOBOP)

Locul nașterii: Novo
kuznetsk, oblastul
Kemerovskaya, fosta
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)
Cetăţenie: rusă

1224.

Domnul Govor este membru al Adunării
Legislative a regiunii Kemerovo –
Kuzbass. Este membru al partidului aflat la
guvernare și aliat Kremlinului, Rusia Unită.
În declaraţiile sale de pe Rutube și din
contul său de pe VKontakte, domnul
Govor sprijină public decizia de a invada
Ucraina. De asemenea, promovează în mod
activ propaganda în favoarea regimului.

Sexul: masculin

Având în vedere influenţa sa politică,
domnul Govor este răspunzător de incitare
la ură împotriva Ucrainei, de răspândirea
dezinformării și a propagandei proruse în
contextul războiului, precum și de încercarea
de a obţine sprijin intern în Rusia pentru
războiul împotriva Ucrainei. Prin urmare,
este răspunzător de acordarea de sprijin
pentru acţiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

Roman Sergeevich
CHUYKO

Data nașterii:
12.5.1983

(Роман Сергеевич
ЧУЙКО)

Locul nașterii: Blago
veshchensk, fosta
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)

Domnul Chuyko este șeful Comitetului
executiv regional al Frontului Popular
Panrus și membru al Adunării Legislative
Regionale din oblastul Tuymen. Domnul
Chuyko este membru al partidului aflat la
guvernare și aliat Kremlinului, Rusia Unită.

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

21.7.2022

În calitate de șef al Comitetului executiv
regional din regiunea sa, domnul Chuyko
utilizează platformele de comunicare
socială, canalele regionale de televiziune și
site-urile agenţiilor de știri pentru a își
exprima în mod repetat sprijinul pentru
invadarea Ucrainei de către Rusia, pentru a
difuza mesaje de propagandă și a denunţa
autorităţile ucrainene ca fiind naziste.

21.7.2022
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Având în vedere influenţa sa politică,
domnul Chuiko este răspunzător de incitare
la ură împotriva Ucrainei, de răspândirea
dezinformării și a propagandei proruse în
contextul războiului, precum și de încercarea
de a obţine sprijin intern în Rusia pentru
războiul împotriva Ucrainei. Prin urmare,
este răspunzător de acordarea de sprijin
pentru acţiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.
1225.

Viktor Vladimirovich
BABENKO

Data nașterii:
14.10.1968

(Виктор Владимирович
БАБЕНКО)

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Domnul Babenko este președintele Consi
liului regional al susţinătorilor Partidului
„Rusia Unită” din Sverdomnulovsk. Este
membru al Adunării Legislative a regiunii
Sverdomnulovsk și secretar adjunct al
filialei regionale din Sverdomnulovsk a
Rusiei Unite. Domnul Babenko este un poli
tician regional esenţial din partea partidului
aflat la guvernare și aliat Kremlinului,
„Rusia Unită”, în oblastul Sverdomnulovsk.

21.7.2022

De la începutul invaziei rusești din
februarie, domnul Babenko și-a exprimat în
mod activ sprijinul pentru operaţie pe plat
formele de comunicare socială, prin
interviuri scrise și prin discursuri în cadrul
unor
evenimente
locale.
Încurajează
populaţia din Sverdomnulovsk să sprijine
„Operaţia specială împotriva naţionalismului
și a fascismului” desfășurată de Rusia.
În majoritatea fotografiilor apare purtând un
tricou cu logoul „Z” al invaziei rusești. În
plus, domnul Babenko a răspândit în mai
multe rânduri mesaje de propagandă și
declaraţii false cu privire la evenimentele
din cadrul operaţiei militare.
Având în vedere influenţa sa politică,
domnul Babenko este răspunzător de
incitare la ură împotriva Ucrainei, de
răspândirea dezinformării și a propagandei
proruse în contextul războiului, precum și
de încercarea de a obţine sprijin intern în
Rusia pentru războiul împotriva Ucrainei.
Prin urmare, este răspunzător de acordarea
de sprijin pentru acţiuni sau politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

1226.

Yury Alexandrovich
BURLACHKO

Data nașterii:
8.6.1961

(Юрий Александрович
БУРЛАЧКО)

Locul nașterii: Omsk,
fosta URSS (în
prezent Federaţia
Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Domnul Burlachko a ocupat funcţia de
președinte al Adunării Legislative a
Krasnodar Krai (regiune) începând din
2017 și este membrul cu cel mai înalt rang
al Adunării Legislative a Krasnodar Krai.
Este membru al partidului aflat la
guvernare aliat Kremlinului, Rusia Unită.

21.7.2022
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Domnul Burlachko a difuzat propaganda
Kremlinului împotriva Ucrainei într-o serie
de interviuri și și-a exprimat sprijinul pentru
invadarea Ucrainei de către Rusia. El și-a
exprimat sprijinul deplin pentru președinte
în efortul acestuia de „a curăţa Ucraina
modernă de nazism”. În plus, domnul
Burlachko susţine că a jucat un rol activ
în procesele electorale din Crimeea din
2014. A primit o serie de medalii și
premii, cum ar fi Recunoștinţa Președintelui
Federaţiei Ruse (2004, 2014, 2017), medalia
Pentru Întoarcerea Crimeei (2014) și
medalia Ordinului „Pentru Merit în Slujba
Patriei”.
Având în vedere influenţa sa politică,
domnul Burlachko este răspunzător de
incitare la ură împotriva Ucrainei, de
răspândirea dezinformării și a propagandei
proruse în contextul războiului, precum și
de încercarea de a obţine sprijin intern în
Rusia pentru războiul împotriva Ucrainei.
Prin urmare, este răspunzător de acordarea
de sprijin pentru acţiuni sau politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei. De
asemenea, beneficiază de avantaje din
partea factorilor de decizie ruși răspunzători
de anexarea Crimeei, precum și din partea
Guvernului Federaţiei Ruse, care este
răspunzător de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei.

1227.

Yury Zimelevich
KAMALTYNOV

Data nașterii:
11.3.1957

(Юрий Зимелевич
КАМАЛТЫНОВ)

Locul nașterii: Kazan,
Republica Tatarstan,
fosta URSS (în
prezent Federaţia
Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Domnul Kamaltynov este vicepreședintele
Consiliului de Stat al Republicii Tatarstan.
Anterior
a
ocupat
funcţia
de
viceprim-ministru al Republicii Tatarstan și
de reprezentant plenipotenţiar al preșe
dintelui Republicii Tatarstan în Consiliul
de Stat al Republicii Tatarstan. Este
membru al partidului aflat la guvernare
aliat Kremlinului, Rusia Unită.
În declaraţiile sale pe platformele
mass-media locale și regionale, domnul
Kamaltynov a susţinut public și a
promovat decizia invadării Ucrainei.
Având în vedere influenţa sa politică,
domnul Kamaltynov este răspunzător de
incitare la ură împotriva Ucrainei, de
răspândirea dezinformării și a propagandei
proruse în contextul războiului, precum și
de încercarea de a obţine sprijin intern în
Rusia pentru războiul împotriva Ucrainei.
Prin urmare, este răspunzător de acordarea
de sprijin pentru acţiuni sau politici care
subminează integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

21.7.2022
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Date de identificare

Sergey Vitalyevich
BEZRUKOV

Data nașterii:
18.10.1973

(Сергей Витальевич
БЕЗРУКОВ)

Locul nașterii:
Moscova, Federaţia
Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Sergey Bezrukov este un actor și politician
rus. Reprezintă una din figurile publice ale
partidului „Rusia Unită” și este șeful
proiectului „Cultura patriei mici” derulat de
partidul „Rusia Unită”. A răspândit
propaganda rusă în sprijinul războiului de
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. A
sprijinit invadarea Ucrainei de către Rusia
în timpul spectacolelor oferite soldaţilor
ruși care au luat parte la război și copiilor
din așa-numitele republici populare sepa
ratiste din regiunea Donbas. În plus, și-a
exprimat public sprijinul pentru anexarea
ilegală a Crimeei și a Sevastopolului de
către Federaţia Rusă.

Data
includerii pe
listă

21.7.2022

Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea activă sau punerea în aplicare a
unor acţiuni sau politici care subminează
sau ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei sau stabi
litatea ori securitatea Ucrainei.
1229.

Vladimir Lvovich
MASHKOV

Data nașterii:
27.11.1963

(Владимир Львович
МАШКОВ)

Locul nașterii: Tula,
Federaţia Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Vladimir Mashkov este un actor, regizor și
scenarist rus, care a sprijinit activ războiul
de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Acesta a susţinut oficial candidatura pentru
realegerea președintelui Vladimir Putin în
2018 și a deţinut rolul de reprezentant
electoral al acestuia. A fost numit membru
al Consiliului prezidenţial pentru cultură și
arte. De asemenea, a susţinut anexarea
ilegală a Crimeei și a Sevastopolului și recu
noașterea de către Rusia a așa-numitelor
republici populare separatiste din Donbas.

21.7.2022

A avut o intervenţie în cursul manifestaţiei
de propagandă în sprijinul anexării ilegale a
Crimeei și al războiului împotriva Ucrainei,
care a avut loc la 18 martie 2022 pe
Stadionul Luzhniki din Moscova. În plus,
a montat simbolul militar „Z”, care a fost
folosit de propaganda rusă pentru a
promova invadarea Ucrainei de către
Rusia, pe faţada Teatrului Oleg Tabakov
din Moscova.
Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea activă sau punerea în aplicare a
unor acţiuni sau politici care subminează
sau ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei sau stabi
litatea ori securitatea Ucrainei.

▼M67
1230.

Alla Viktorovna
POLYAKOVA

Data nașterii:
26.11.1970

(Алла Викторовна
ПОЛЯКОВА)

Locul nașterii:
Riazan, Federaţia
Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin

Membră a Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 «Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk»,
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.

1.9.2022
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1231.

Date de identificare

Anton Olegovich
TKACHEV

Data nașterii:
31.3.1994

(Антон Олегович
ТКАЧЁВ)

Locul nașterii:
Voronezh, Federaţia
Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

1232.

Valery Andreevich
PONOMAREV

Data nașterii:
17.8.1959

(Валерий Андреевич
ПОНОМАРЕВ)

Locul nașterii:
districtul Kurilsky,
regiunea Sahalin,
Federaţia Rusă

Motive

Data
includerii pe
listă

Membru al Dumei de Stat care a votat în
favoarea rezoluţiei nr. 58243-8 «Privind
apelul Dumei de Stat a Adunării Federale
a Federaţiei Ruse către președintele Fede
raţiei Ruse, V. V. Putin, cu privire la
nevoia de a recunoaște Republica Populară
Doneţk și Republica Populară Luhansk»,
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.

1.9.2022

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».

1.9.2022

Șeful Diviziei de operaţii a Consiliului de
Stat din Administraţia Prezidenţială a Fede
raţiei Ruse. Divizia a fost însărcinată cu
pregătirea referendumurilor ilegale din
regiunile ocupate din Ucraina.

6.10.2022

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

▼M70

1233.

Aleksander Dmitrievich
KHARICHEV

Data nașterii:
8.2.1966

(Александр
Дмитриевич
ХАРИЧЕВ)

Locul nașterii:
Kostroma, fosta
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

1234.

Boris Yakovlevich
RAPOPORT

Data nașterii:
14.8.1967

(Борис Яковлевич
РАПОПОРТ)

Locul nașterii:
Leningrad, fosta
URSS (în prezent
Sankt Petersburg,
Federaţia Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Persoane fizice
asociate: Alexander
Kharichev
Entităţi asociate:
Direcţia prezidenţială
a Federaţiei Ruse

Prin urmare, este răspunzător pentru acţiuni
și politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, acţiuni sau politici pe
care le sprijină și le pune în aplicare.

Șeful adjunct al Diviziei de operaţii a Consi
liului de Stat din Administraţia Prezidenţială
a Federaţiei Ruse. Divizia a fost însărcinată
cu pregătirea referendumurilor ilegale din
regiunile ocupate din Ucraina.
Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea și punerea în aplicare a unor acţiuni
și politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

6.10.2022
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1235.

Date de identificare

Anton Viktorovich
KOLTSOV

Data nașterii:
24.6.1973

(Антон Викторович
КОЛЬЦОВ)

Locul nașterii:
Cerepoveţ, fosta
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Entităţi asociate:
Guvernul Federaţiei
Ruse

1236.

Alexey Sergeyevich
SELIVANOV

Data nașterii:
7.12.1980

(rusă: Алексей
Сергеевич
СЕЛИВАНОВ)

Locul nașterii: Kiev,
fosta RSS Ucraineană
(în prezent Ucraina)

alias Oleksiy
Sergiyovich
SELIVANOV

Cetăţenie: ucraineană,
rusă

(ucraineană: Олексiй
Сергiйович
СЕЛIВАНОВ)

1237.

Sexul: masculin

Numit la 18 iulie 2022 în calitatea de așanumit „șef al guvernului oblastului
Zaporijia” și implicat în pregătirea referen
dumului ilegal pentru ca Zaporijia să devină
parte a Federaţiei Ruse.

Așa-numitul „șef adjunct al Direcţiei prin
cipale a Ministerului Afacerilor Interne din
cadrul administraţiei militar-civile din
Zaporijia”.

Anton Robertovich
TITSKIY

Data nașterii:
12.2.1990

(Антон Робертович
ТИЦКИЙ)

Cetăţenie: rusă

Numit de guvernul Federaţiei Ruse,
la 18 iulie 2022, în calitatea de așa-numit
„ministru al politicii pentru tineret al
oblastului Zaporijia”. În această calitate,
face parte din așa-numitul guvern al
oblastului
Zaporijia,
responsabil
de
pregătirea unui referendum ilegal pentru ca
Zaporijia să devină parte a Federaţiei Ruse.

Sergey Vladimirovich
ELISEEV

Data nașterii:
5.5.1971

(Сергей Владимирович
ЕЛИСЕЕВ)

Locul nașterii:
Stavropol, fosta
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Adresă: oblastul
Herson, Ucraina
Entităţi asociate:
Guvernul Federaţiei
Ruse

6.10.2022

6.10.2022

În această calitate, face parte din așanumitul guvern al oblastului ocupat
Zaporijia, responsabil de pregătirea unui
referendum ilegal pentru ca Zaporijia să
devină parte a Federaţiei Ruse.
Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea și punerea în aplicare a unor acţiuni
și politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

Sexul: masculin

Data
includerii pe
listă

Prin urmare, este răspunzător pentru acţiuni
și politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, acţiuni sau politici pe
care le sprijină și le pune în aplicare.

Entităţi asociate:
Guvernul Federaţiei
Ruse

Entităţi asociate:
Guvernul Federaţiei
Ruse

1238.

Motive

6.10.2022

Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea și punerea în aplicare a unor acţiuni
și politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

Numit de guvernul Federaţiei Ruse,
la 5 iulie 2022, în calitatea de așa-numit
„șef al administraţiei militar-civile din
Herson”. În această calitate, face parte din
așa-numitul guvern al oblastului ocupat
Herson, responsabil de pregătirea unui refe
rendum ilegal pentru ca Hersonul să devină
parte a Federaţiei Ruse.
Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea și punerea în aplicare a unor acţiuni
și politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

6.10.2022
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1239.

Date de identificare

Mikhail Leonidovich
RODIKOV

Data nașterii:
26.1.1958

(Михаил Леонидович
РОДИКОВ)

Locul nașterii:
Ozyory, regiunea
Moscova, fosta URSS
(în prezent Federaţia
Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Persoane fizice
asociate: Sergey
Eliseev
Entităţi asociate:
Guvernul Federaţiei
Ruse

1240.

Vladimir Alexandrovich
BESPALOV
(Владимир Алекс
андрович БЕСПАЛОВ)

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Entităţi asociate:
Guvernul Federaţiei
Ruse

Motive

Numit de guvernul Federaţiei Ruse,
la 4 iulie 2022, în calitatea de așa-numit
„ministru al educaţiei și știinţei” în cadrul
administraţiei militar-civile din Herson și
este responsabil cu adaptarea sistemului de
educaţie din Herson la standardele ruse.

Data
includerii pe
listă

6.10.2022

În această calitate, face parte din așanumitul guvern al oblastului ocupat
Herson, responsabil de pregătirea unui refe
rendum ilegal pentru ca Hersonul să devină
parte a Federaţiei Ruse.
Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea și punerea în aplicare a unor acţiuni
și politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

Numit de guvernul Federaţiei Ruse,
la 4 iulie 2022, în calitatea de așa-numit
„ministru al politicii interne” în cadrul admi
nistraţiei militar-civile din Herson.

6.10.2022

În această calitate, face parte din așanumitul guvern al oblastului ocupat
Herson, responsabil de pregătirea unui refe
rendum ilegal pentru ca Hersonul să devină
parte a Federaţiei Ruse.
Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea și punerea în aplicare a unor acţiuni
și politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

1241.

Vitaliy Pavlovich
KHOTSENKO

Data nașterii:
18.3.1986

(Витaлий Пaвлович
ХОЦEНКО)

Locul nașterii:
Dnipropetrovsk, fosta
URSS (în prezent
Ucraina)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Adresă: Doneţk,
Ucraina

Numit
prim-ministru
al
așa-numitei
Republici Populare Doneţk la 8 iunie 2022
și, în această calitate, este responsabil de
activităţile „guvernamentale” separatiste ale
așa-numitului
„guvern
al
Republicii
Populare Doneţk”.
Prin urmare, este răspunzător pentru acţiuni
și politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, acţiuni sau politici pe
care le sprijină și le pune în aplicare.

6.10.2022
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1242.

Date de identificare

Vladislav Garievich
KUZNETSOV

Data nașterii:
18.3.1969

(Владислав Гариевич
КУЗНЕЦОВ)

Locul nașterii:
Moscova, fosta URSS
(în prezent Federaţia
Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

1243.

Nikolay Ivanovich
BULAYEV

Data nașterii:
1.9.1949

(Николай Иванович
БУЛАЕВ)

Locul nașterii:
Kazachya Sloboda,
fosta URSS (în
prezent Federaţia
Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Numit în calitatea de prim-vicepreședinte al
guvernului așa-numitei „Republici Populare
Luhansk” la 8 iunie 2022 și, în această
calitate, este responsabil de activităţile
„guvernamentale” separatiste ale guvernului
așa-numitei „Republici Populare Luhansk”.

Data
includerii pe
listă

6.10.2022

Prin urmare, este răspunzător pentru acţiuni
și politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, acţiuni sau politici pe
care le sprijină și le pune în aplicare.

Vicepreședintele Comisiei electorale centrale
ruse. A fost responsabil de supravegherea
procedurilor de vot pentru desfășurarea
„referendumurilor” ilegale din septembrie
2022 privind anexarea ilegală la Federaţia
Rusă a așa-numitei „Republici Populare
Doneţk”, a așa-numitei „Republici Populare
Luhansk” și a regiunilor Zaporijia și Herson
din Ucraina. Sub îndrumarea sa, au fost
deschise secţii de votare în interiorul Fede
raţiei Ruse pentru facilitarea acestui vot.

6.10.2022

Prin urmare, este răspunzător pentru acţiuni
și politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei sau stabilitatea ori secu
ritatea în Ucraina sau care obstrucţionează
activitatea organizaţiilor internaţionale în
Ucraina, acţiuni sau politici pe care le
sprijină și le pune în aplicare.

1244.

Evgeniy Alexandrovich
SOLNTSEV
(Евгений Алекс
андрович СОЛНЦЕВ)

Data nașterii: 1980
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Așa-numitul „vicepreședinte al guvernului
Republicii Populare Doneţk” începând
cu 8 iunie 2022.
Prin asumarea acestei funcţii și acţionând în
această calitate, este răspunzător de acţiuni
și politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei sau stabilitatea ori secu
ritatea în Ucraina sau care obstrucţionează
activitatea organizaţiilor internaţionale în
Ucraina, acţiuni sau politici pe care le
sprijină și le pune în aplicare.

6.10.2022
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1245.

Date de identificare

Alexander Konstanti
novich KOSTOMAROV

Data nașterii:
13.5.1977

(Александр Конс
тантинович
КОСТОМАРОВ)

Locul nașterii:
Celeabinsk, fosta
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

1246.

Alan Valerievich
LUSHNIKOV

Data nașterii:
10.8.1976

(Алан Валерьевич
ЛУШНИКОВ)

Locul nașterii:
Leningrad, fosta
URSS (în prezent
Sankt Petersburg,
Federaţia Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin
Entităţi asociate: JSC
Kalashnikov Concern
(Concernul JSC
Kalashnikov)

Motive

Așa-numitul „prim-adjunct șef al adminis
traţiei conducătorului Republicii Populare
Doneţk” începând cu 8 iunie 2022.

Data
includerii pe
listă

6.10.2022

Prin asumarea acestei funcţii și acţionând în
această calitate, este răspunzător de acţiuni
și politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei sau care obstrucţionează
activitatea organizaţiilor internaţionale în
Ucraina sau sprijină ori pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

Cel mai mare acţionar al concernului
producător de arme JSC Kalashnikov.
Concernul JSC Kalashnikov este un
dezvoltator și producător rus de echipamente
militare, inclusiv puști personale, rachete și
vehicule. Este controlat direct de Rostec.
Rachetele aeriene ghidate Vikhr-1 și puștile
de asalt AK-12 produse de concernul JSC
Kalashnikov au fost utilizate de forţele
armate ruse în timpul războiului de
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei
în 2022.
Prin urmare, el este răspunzător pentru
acordarea de sprijin material sau financiar
pentru acţiuni care au subminat sau au
ameninţat integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei. În plus,
este asociat cu concernul JSC Kalashnikov,
care este răspunzător pentru acordarea de
sprijin material sau financiar pentru acţiuni
care au subminat sau au ameninţat inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.
Societăţile ruse din sectorul apărării și
persoanele afiliate acestora beneficiază de
pe urma războiului de agresiune în curs al
Rusiei împotriva Ucrainei. Concernul JSC
Kalashnikov contribuie la aprovizionarea
cu arme a forţelor armate ruse și profită de
nevoia din ce în ce mai mare de arme. Prin
urmare, Alan Lushnikov beneficiază de pe
urma Guvernului Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei.

6.10.2022
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1247.

Date de identificare

Yulia Dmitrievna
CHICHERINA

Data nașterii:
7.8.1978

(Юлия Дмитриевна
ЧИЧЕРИНА)

Locul nașterii: Sver
dlovsk, Federaţia
Rusă
Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin

Motive

Renumită cântăreaţă din Rusia. Ea se
folosește de prestigiul său pentru a
submina sau a ameninţa în mod public inte
gritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei,
de exemplu prin denigrarea simbolurilor
statului ucrainean și prin manifestarea
publică a sprijinului său pentru anexarea
Ucrainei de către Rusia pe teritoriul
ucrainean ocupat de ruși.

Data
includerii pe
listă

6.10.2022

Ea oferă, așadar, sprijin material pentru
acţiuni care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea în Ucraina.

1248.

Dmitriy Vitalyevich
BULGAKOV

Data nașterii:
20.10.1954

(Дмитрий Витальевич
БУЛГАКОВ)

Locul nașterii:
Verkhneye Gurovo,
fosta URSS (în
prezent Federaţia
Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

1249.

Yunus-Bek Bamatgi
reevich EVKUROV

Data nașterii:
30.7.1963

(Юнус-Бек Бама
тгиреевич ЕВКУРОВ)

Locul nașterii: RSS
Autonomă Osetia de
Nord (în prezent
Federaţia Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Ministru adjunct al apărării din Federaţia
Rusă până în septembrie 2022 și general
în armata rusă. În acest rol, este responsabil
de efortul de război al Rusiei în general. În
plus, a justificat, apărat și sprijinit în mod
deschis războiul de agresiune al Rusiei
împotriva Ucrainei.

6.10.2022

Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea unor acţiuni și politici care
subminează și ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

Ministru adjunct al apărării din Federaţia
Rusă. În acest rol, este responsabil de
efortul de război al Rusiei în general. În
apariţiile sale publice, justifică în mod
deschis războiul de agresiune al Rusiei
împotriva Ucrainei. În apariţiile sale
publice și prin participarea sa la ceremonii
de decernare a unor recompense și medalii,
el mobilizează sprijinul intern pentru război.
În plus, acţiunile sale demonstrează că
sprijină în mod activ războiul de agresiune
al Rusiei împotriva Ucrainei.
Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea unor acţiuni și politici care
subminează și ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

6.10.2022
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1250.

Date de identificare

Ruslan Khadzhisme
lovich TSALIKOV

Data nașterii:
31.7.1956

(Руслан Хадж
исмелович ЦАЛИКОВ)

Locul nașterii: Ordjo
nikidze, RSS
Autonomă Osetia de
Nord (în prezent
Vladikavkaz,
Republica Osetia de
Nord-Alania,
Federaţia Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

12511. Nikolay Aleksandrovich
PANKOV
(Николай Алекс
андрович ПАНКОВ)

Data nașterii:
2.12.1954
Locul nașterii:
Maryino, fosta URSS
(în prezent Federaţia
Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

Ministru adjunct al apărării al Federaţiei
Ruse. Se situează pe locul al patrulea în
ierarhia generală a conducerii militare ruse.
În acest rol, este responsabil de efortul de
război al Rusiei în general. În diversele sale
apariţii publice, cum ar fi participarea sa la
o conferinţă „antifascistă” organizată de
Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse, și-a
exprimat sprijinul pentru războiul de
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Acţiunile sale demonstrează că sprijină,
justifică și apără în mod activ războiul de
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin
urmare, este răspunzător pentru sprijinirea și
punerea în aplicare a unor acţiuni și politici
care subminează și ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

6.10.2022

Ministru adjunct al apărării, general în
rezervă al armatei ruse și secretar de stat
al Federaţiei Ruse. Se situează pe locul al
cincilea în ierarhia generală a conducerii
militare ruse. Având în vedere poziţia sa
cheie în acţiunile militare ale Rusiei, este
responsabil de efortul de război al Rusiei
în general. A fost implicat în desfășurarea
de trupe în Ucraina. În plus, a sprijinit și a
justificat în mod deschis războiul de
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei în
apariţiile sale publice. De asemenea, a
acordat distincţii trupelor de desant ruse
pentru participarea lor la războiul de
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Respectivele acţiuni demonstrează că
sprijină și apără în mod activ războiul de
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

6.10.2022

Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea și punerea în aplicare a unor acţiuni
și politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

1252.

Yuriy Eduardovich
SADOVENKO

Data nașterii:
11.9.1969

(Юрий Эдуардович
САДОВЕНКО)

Locul nașterii:
Jîtomîr, fosta URSS
(în prezent Ucraina)
Cetăţenie: ucraineană
Sexul: masculin

Ministru adjunct al apărării al Federaţiei
Ruse, precum și șeful Biroului ministrului
apărării
al
Federaţiei
Ruse
și
general-colonel în forţele armate ruse. Se
situează pe locul al șaptelea în ierarhia
generală a conducerii militare ruse. Având
în vedere poziţia sa cheie în acţiunile
militare ale Rusiei, este responsabil de
efortul de război al Rusiei în general. A
fost implicat în desfășurarea de trupe în
Ucraina. În plus, a sprijinit și a justificat
în mod deschis războiul de agresiune al
Rusiei împotriva Ucrainei în apariţiile sale
publice.
Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea și punerea în aplicare a unor acţiuni
și politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

6.10.2022
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1253.

Date de identificare

Timur Vadimovich
IVANOV

Data nașterii:
15.8.1975

(Тимур Вадимович
ИВАНОВ)

Locul nașterii:
Moscova, fosta URSS
(în prezent Federaţia
Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Ministru adjunct al apărării. În această
funcţie, este responsabil de achiziţionarea
de bunuri militare și de construirea de
instalaţii militare. Se situează pe locul al
zecelea în ierarhia generală a conducerii
militare ruse. Având în vedere poziţia sa
cheie în acţiunile militare ale Federaţiei
Ruse, este responsabil de efortul de război
al Rusiei în general. În timpul războiului de
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, a
efectuat diverse vizite în așa-numita
„Republica Populară Luhansk” și în așanumita „Republica Populară Doneţk”
pentru a inspecta instalaţiile pe care le
construiesc forţele de ocupaţie ruse. În
plus, a acordat diverse premii de stat perso
nalului militar rus rănit în războiul de
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Respectivele acţiuni demonstrează că
sprijină și apără în mod activ războiul
împotriva Ucrainei.

Data
includerii pe
listă

6.10.2022

Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea și punerea în aplicare a unor acţiuni
și politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

1254.

Sergey Borissovich
RYZHKOV

Data nașterii:
25.10.1968

(Сергей Борисович
РЫЖКОВ)

Locul nașterii:
Voronej, fosta URSS
(în prezent Federaţia
Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

1255.

Aleksander Viktorovich
KOCHKIN

Data nașterii:
10.2.1957

(Александр
Викторович КОЧКИН)

Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

General-maior în forţele armate ruse și
comandant al Armatei a 41-a de trupe
combinate. Ca atare, este un personaj cheie
în ordinul de luptă al Rusiei și a jucat un rol
central în invadarea și ocuparea teritoriului
ucrainean. În acest rol, este responsabil de
efortul de război al Rusiei în general.

6.10.2022

Prin urmare, este răspunzător pentru punerea
în aplicare și sprijinirea unor acţiuni și
politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

Directorul executiv al concernului Tecmash.
Tecmash este principalul proiectant și
producător de rachete și muniţii folosite de
forţele armate ruse. Societatea sa subor
donată, NPO Splav, produce lansatoare de
rachete multiple BM-27 Uragan și BM-30
Smerch, care au fost folosite de forţele
armate ruse în timpul războiului de
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Forţele armate ruse au folosit lansatoare de
rachete multiple BM-27 Uragan și BM-30
Smerch în atacuri cu muniţii cu dispersie
împotriva unor ţinte civile din Ucraina,
care au provocat numeroase victime.

6.10.2022
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Date de identificare

Motive

Data
includerii pe
listă

Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea și punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează și ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei sau stabilitatea ori secu
ritatea în Ucraina sau care obstrucţionează
activitatea organizaţiilor internaţionale în
Ucraina.

1256.

Vladimir Grigorevich
KULISHOV

Data nașterii:
20.7.1957

(Владимир
Григoрьевич
КУЛИШOВ)

Locul nașterii:
oblastul Rostov, fosta
URSS (în prezent
Federaţia Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Șeful Serviciului de frontieră al Rusiei și
director adjunct al Serviciului Federal de
Securitate (FSB) al Federaţiei Ruse.

6.10.2022

Funcţionarii Serviciului de frontieră al FSB
al Federaţiei Ruse aflaţi sub comanda sa au
participat la operaţiuni sistematice de
„filtrare” și la deportări forţate ale ucrai
nenilor din teritoriile ocupate ale Ucrainei.
Poliţiștii de frontieră ruși au supus în mod
ilegal cetăţeni ucraineni unor interogări
îndelungate, percheziţii și reţineri.
Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea și punerea în aplicare a unor acţiuni
și politici care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei sau stabilitatea ori secu
ritatea în Ucraina sau care obstrucţionează
activitatea organizaţiilor internaţionale în
Ucraina.

1257.

Nikolay Viacheslavovich
RASTORGUEV

Data nașterii:
21.2.1957

(Николaй
Вячеслaвович
РАСТОРГУЕВ)

Locul nașterii:
Lytkarino, oblastul
Moscova, fosta URSS
(în prezent Federaţia
Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Cântăreţ rus și membru în Consiliul public
din cadrul Ministerului Apărării al Federaţiei
Ruse. A sprijinit în mod activ războiul de
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei prin
interpretările sale muzicale și activităţile sale
publice. A susţinut un spectacol muzical în
cadrul manifestaţiei de propagandă în
sprijinul anexării ilegale a Crimeei și al
războiului împotriva Ucrainei, care a avut
loc la 18 martie 2022 pe Stadionul Lujniki
din Moscova. În plus, a cântat pentru
soldaţii care luptau în războiul împotriva
Ucrainei și a donat fonduri Donbasului
ocupat de Rusia.
Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea și punerea în aplicare în mod activ
a unor acţiuni și politici care subminează
sau ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei sau stabi
litatea ori securitatea în Ucraina.

6.10.2022
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1258.

Date de identificare

Oleg Mikhaylovich
GAZMANOV

Data nașterii:
22.7.1951

(Олег Михайлович
ГАЗМАНОВ)

Locul nașterii: Gusev,
fosta URSS (în
prezent Federaţia
Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Muzician rus. Membru în Consiliul public al
Ministerului Apărării al Federaţiei Ruse,
care a fost înfiinţat în 2006 printr-un
decret al președintelui Federaţiei Ruse cu
scopul declarat public de a asigura
controlul civil asupra Ministerului Apărării
și a Forţelor Armate ale Federaţiei Ruse. A
participat la evenimentele publice organizate
de Partidul Rusia Unită aflat la guvernare.

Data
includerii pe
listă

6.10.2022

A sprijinit războiul de agresiune al Rusiei
împotriva Ucrainei prin declaraţiile sale și
interpretările sale muzicale. A justificat
războiul de agresiune al Rusiei împotriva
Ucrainei prin răspândirea unor acuzaţii
false cu privire la ameninţarea NATO la
adresa Rusiei și presupusa inevitabilitate a
unui război mai mare în cazul în care
Rusia nu ar fi reacţionat.
A susţinut un spectacol muzical în cadrul
manifestaţiei de propagandă în sprijinul
anexării ilegale a Crimeei și al războiului
împotriva Ucrainei, care a avut loc
la 18 martie 2022 pe Stadionul Lujniki
din Moscova. De asemenea, a evoluat pe
scenă la concertul organizat pentru militarii
ruși răniţi care au luptat în războiul de
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Este unul dintre artiștii ruși care au
sprijinit în mod public politica președintelui
Putin privind Ucraina și anexarea ilegală a
Crimeei și a Sevastopolului în 2014.
Prin urmare, este răspunzător pentru spri
jinirea și punerea în aplicare în mod activ
a unor acţiuni și politici care subminează
sau ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei sau stabi
litatea ori securitatea în Ucraina.

1259.

Dmitry Evgenevich
SHUGAEV

Data nașterii:
11.8.1965

(Дмитрий Евгеньевич
ШУГАЕВ)

Locul nașterii:
Moscova, fosta URSS
(în prezent Federaţia
Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Directorul Serviciului Federal pentru
Cooperare Militară Tehnică al Federaţiei
Ruse (FSVTS). FSVTS este un organism
federal executiv responsabil cu controlul și
supravegherea în domeniul cooperării
militare tehnice dintre Federaţia Rusă și
ţările străine. În acest rol, Dmitry Shugaev
este responsabil de controlul și suprave
gherea în domeniul cooperării militare
tehnice, precum și de dezvoltarea politicii
de stat în acest domeniu, ceea ce îl face
responsabil de efortul de război al Rusiei
în general.
Prin urmare, este răspunzător pentru punerea
în aplicare și sprijinirea unor acţiuni și
politici care subminează și ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

6.10.2022
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1260.

Date de identificare

Gennadiy Valeryevich
ZHIDKO

Data nașterii:
12.9.1965

(Геннадий Валериевич
ЖИДКО)

Locul nașterii:
Yangiabad, fosta
URSS (în prezent
Uzbekistan)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

1261.

Aleksander Gelyevich
DUGIN

Data nașterii:
7.1.1962

(Александр Гельевич
ДУГИН)

Locul nașterii:
Moscova, fosta URSS
(în prezent Federaţia
Rusă)
Cetăţenie: rusă
Sexul: masculin

Motive

Data
includerii pe
listă

Membru-cheie al Forţelor Armate ale Fede
raţiei Ruse. În iunie 2022, a primit comanda
operaţională asupra războiului de agresiune
al Rusiei împotriva Ucrainei și se află la
comanda grupării forţelor armate ruse din
sud. A fost implicat activ în desfășurarea
de trupe în Ucraina și a supravegheat
executarea unui ordin de trimitere de
minori ruși în teatrul de război ucrainean.
Sprijină, justifică și apără în mod activ
războiul de agresiune al Rusiei împotriva
Ucrainei. Prin urmare, este răspunzător
pentru sprijinirea și punerea în aplicare a
unor acţiuni și politici care subminează și
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

6.10.2022

Filosof politic, politolog, analist și strateg
rus, precum și un vechi ideolog al teoriilor
russkiy mir („lumea rusă”) și al eurasia
nismului. Este membru al așa-numitului
Club Izborsk, un grup de reflecţie
conservator rus specializat în studierea
politicii externe și interne a Rusiei.

6.10.2022

Dugin a justificat din punct de vedere
ideologic și teologic anexarea Crimeei și
războiul de agresiune al Rusiei împotriva
Ucrainei, considerându-le drept o „eliberare”
a Ucrainei de sub influenţa occidentală.
Ideologia lui Dugin se axează pe ideea
creării unui imperiu eurasiatic totalitar,
dominat de Rusia, care să includă Ucraina
din motive istorice, religioase și geografice.
Prezumţia ideologică a lui Dugin este că
Ucraina este un stat artificial care ameninţă
securitatea Rusiei și a imperiului eurasiatic
imaginat. Prin urmare, invazia militară din
Ucraina a fost inevitabilă. El i-a adresat
președintelui Vladimir Putin apelul de a
invada militar estul Ucrainei.
Dugin a promovat conceptul de „lume rusă”
legat de naţionalismul expansionist și
revanșard al erei Putin, implicând ideea
unei ţări-mamă istorice care să-i protejeze
pe fiii lumii ruse. El a contribuit la revi
gorarea conceptului de „Novorossiya” sau
„Noua Rusie”, o denumire istorică utilizată
în epoca Imperiului Rus pentru o zonă
administrativă care face parte în prezent
din Ucraina.
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Motive
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includerii pe
listă

Dugin a solicitat denazificarea Ucrainei și
l-a numit fascist pe guvernul acesteia. A
sprijinit în mod activ mișcarea separatistă
prorusă din estul Ucrainei și și-a pus în
practică viziunea asupra lumii înfiinţând
„Uniunea tineretului eurasiatic”, ale cărei
activităţi erau menite să submineze suvera
nitatea Ucrainei.
Prin urmare, Aleksander Dugin este
răspunzător pentru acţiuni sau politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei sau stabilitatea ori securitatea în
Ucraina, acţiuni sau politici pe care le
sprijină și le pune în aplicare.
1262.

Ella Aleksandrovna
PAMFILOVA

Data nașterii:
12.9.1953

(Элла Александровна
ПАМФИЛОВА)

Locul nașterii:
Olmaliq, fosta URSS
(în prezent Uzbe
kistan)
Cetăţenie: rusă
Sexul: feminin

Președintă a Comisiei electorale centrale
(CEC) a Federaţiei Ruse. CEC este respon
sabilă de organizarea referendumurilor
ilegale în regiunile ocupate din Ucraina. În
acest rol, Ella Aleksandrovna Pamfilova este
răspunzătoare pentru sprijinirea și punerea în
aplicare a unor acţiuni și politici care
subminează și ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

6.10.2022

▼M71
1263.

Mohammad Hossein
BAGHERI

Locul nașterii:
Teheran, Iran

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﻗﺮﻯ

Cetăţenie: iraniană
Sexul: masculin
Grad: general-maior
Funcţie: șef al
Statului-Major
General al Forţelor
Armate ale Iranului

1264.

Sayed Hojatollah
QUREISHI
ﺳﯿﺪ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺮﯾﺸﯽ
alias Sayyed Hojatolah
GHOREISHI

Cetăţenie: iraniană
Sexul: masculin
Grad: General
Funcţie: Șef al
Diviziei pentru apro
vizionare, cercetare și
afaceri industriale din
cadrul Ministerului
Apărării și al
Logisticii Forţelor
Armate din
Iran (MODAFL)

Generalul-maior
Mohammad
Hossein 20.10.2022
Bagheri este șeful Statului-Major General
al Forţelor Armate ale Iranului. El suprave
ghează programul militar de vehicule
aeriene fără pilot (UAV) și joacă un rol
fundamental în cooperarea Iranului cu
Federaţia Rusă în domeniul apărării. De
asemenea, este implicat în extinderea în stră
inătate a vehiculelor aeriene fără pilot
fabricate în Iran; în această calitate, a
inaugurat o linie de asamblare în Tadji
kistan, destinată exportului de drone
Ababil-2. Totodată, el a participat la
dezvoltarea dronelor Mohajer-6 și la
furnizarea acestora Federaţiei Ruse pentru
utilizarea lor în războiul de agresiune
împotriva
Ucrainei.
Prin
urmare,
generalul-maior
Mohammad
Hossein
Bagheri este răspunzător de sprijinirea unor
acţiuni care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.
Generalul Sayed Hojatollah Qureishi este 20.10.2022
șeful
Diviziei
pentru
aprovizionare,
cercetare și afaceri industriale din cadrul
Ministerului iranian al Apărării și al
Logisticii Forţelor Armate (MODAFL) și
este responsabil de negocierea acordului cu
Federaţia Rusă în ceea ce privește furnizarea
de vehicule aeriene fără pilot (UAV)
fabricate în Iran pentru utilizarea lor în
războiul de agresiune împotriva Ucrainei.
Prin urmare, generalul Sayed Hojatollah
Qureishi este răspunzător de sprijinirea
unor acţiuni care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.
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1265.

Saeed AGHAJANI/
Saeed Ara Jani/Said Ara
Jani/Said Agha Jani
ﺳﻌﯿﺪ ﺁﻗﺎﺟﺎﻧﯽ

Date de identificare

Data nașterii:
3.4.1969
Sexul: masculin
Pașaport: Pașaport
V47528711 (Iran)
Cetăţenie: iraniană
Grad: general de
brigadă
Funcţie: Comandant
al Centrului de
comandă pentru UAV
al Forţelor Aeros
paţiale ale Corpului
Gardienilor Revo
luţiei Islamice
(IRGC ASF)

Motive

Data
includerii pe
listă

Generalul de brigadă Saeed Aghajani este 20.10.2022
comandantul Centrului de comandă pentru
UAV al Forţelor Aerospaţiale ale Corpului
Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC
ASF), coloana vertebrală a programului
iranian privind vehiculele aeriene fără
pilot (UAV). Generalul de brigadă Saeed
Aghajani supraveghează și conduce activi
tăţile de planificare, echipare și formare
pentru operaţiunile iraniene privind UAV,
care includ, de asemenea, furnizarea de
drone aliaţilor internaţionali ai Iranului,
inclusiv Federaţiei Ruse. Prin urmare,
generalul de brigadă Saeed Aghajani este
răspunzător de sprijinirea unor acţiuni care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

▼M72
1266.

Hossein SALAMI

Data nașterii: 1960

ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻼﻣﯽ

Locul nașterii:
Golpayagan, Iran
Cetăţenie: iraniană
Sexul: masculin
Gradul: general-maior
Funcţie: Comandant
al Corpului
Gardienilor Revo
luţiei Islamice

1267.

Amir Ali HAJIZADEH
ﺍﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﺣﺎﺟﯿﺰﺍﺩﻩ
(alias Amir Ali Haji
ZADEH)

Data nașterii:
28.2.1962
Locul nașterii:
Teheran, Iran
Cetăţenie: iraniană
Sexul: masculin
Gradul: general de
brigadă
Funcţie: Comandant
al Forţelor Aeros
paţiale ale Corpului
Gardienilor Revo
luţiei Islamice

Generalul-maior Hossein Salami este 14.11.2022
comandantul Corpului Gardienilor Revo
luţiei
Islamice,
care
supraveghează
dezvoltarea programului iranian privind
vehiculele aeriene fără pilot (UAV),
precum și transferul de UAV în străinătate.
În această calitate, generalul-maior Hossein
Salami este responsabil de cooperarea în
domeniul apărării legată de UAV, inclusiv
de furnizarea de vehicule aeriene fără pilot
către Federaţia Rusă pentru utilizarea lor în
războiul de agresiune împotriva Ucrainei.
Prin urmare, generalul-maior Hossein
Salami este răspunzător de sprijinirea
acţiunilor care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.
Generalul de brigadă Amir Ali Hajizadeh 14.11.2022
este comandantul Forţelor Aerospaţiale ale
Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice,
care supraveghează dezvoltarea programului
iranian privind vehiculele aeriene fără
pilot (UAV), precum și transferul de UAV
în străinătate. În această calitate, Amir Ali
Hajizadeh este responsabil de cooperarea în
domeniul apărării legată de UAV, inclusiv
de furnizarea de vehicule aeriene fără pilot
către Federaţia Rusă pentru utilizarea lor în
războiul de agresiune împotriva Ucrainei.
Prin urmare, generalul de brigadă Amir Ali
Hajizadeh este răspunzător de sprijinirea
acţiunilor care subminează sau ameninţă
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.
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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@
chernomorneftegaz.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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▼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@
oreanda-resort.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).
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▼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”.
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▼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
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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
Numărul de înre
gistrare fiscală:
7704863782

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.
Responsabilă de realizarea proiectului de
construcţii pentru termocentralele Balaklava
și Tavriceskaia, unde au fost instalate
turbinele.

4.8.2017

40.

ZAO Interavtomatika (IA)
alias: ЗАО „Интеравто
матика”, CJSC „Interavto
matika”

Adresă: 115280,
Moscow, Avtoza
vodskaya st., 14,
Federaţia Rusă
Site web: http://ia.ru
Email:
ia.office@ia.ru
Data înregistrării:
31.1.1994
Numărul de înscriere
în registrele statului:
1037739044111
Numărul de înre
gistrare fiscală:
7725056162
În curs de lichidare
Lichidator: Alexey
Anatolievich
Ananyev

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

41.

„Întreprinderea unitară de
stat a Republicii Crimeea
«Porturile maritime ale
Crimeei»”
(„Государственное
унитарное предприятие
Республики Крым
«Крымские морские
порты»”), inclusiv sucur
salele:
— Portul
comercial
Feodosia,
— Compania de feri
boturi Kerch,
— Portul
comercial
Kerch.

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.

▼M68

▼M39
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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.
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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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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
„Крымская 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
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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
(Крымская 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
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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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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) (rusă:
Роснефть-Аэро / РНАэро)

Adresă: 15, Malaya
Kaluzhskaya Str.,
Moscow, 119071,
Russian Federation
Telefon: +7 (499)
517-76-56; +7 (499)
517-76-55 (fax)
Site web: https://
www.rosneft-aero.ru/
en/
E-mail: info@
rn-aero.rosneft.ru

58.

JSC ROSOBORO
NEXPORT (rusă: AO
Рособоронэкспорт)

Adresă: 27
Stromynka Str.,
Moscow, 107076,
Russian Federation
Telefon: +7 (495)
739 60 17 / +7 (495)
534 61 40
Site web: http://roe.
ru/eng/
E-mail: roe@roe.ru

Rosneft Aero furnizează combustibil turbo 15.3.2022
reactor Aeroportului Simferopol, care
asigură legătura pe cale aeriană între teri
toriile ilegal anexate Crimeea și Sevastopol
și Rusia. Astfel, contribuie la consolidarea
Peninsulei Crimeea ca parte integrantă a
Federaţiei Ruse.
Prin urmare, Rosneft Aero acordă sprijin
material sau financiar pentru acţiuni care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

Rosoboronexport este unicul intermediar 15.3.2022
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 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
valută forte pentru guvernul rus. Acestea
sunt utilizate, de asemenea, pentru a
promova obiectivele economice și strategice
ale Rusiei. În perioada 2000-2020, Rosobo
ronexport a vândut arme în valoare de 180
de miliarde USD clienţilor străini.
Prin urmare, Rosoboronexport este implicată
în sectoare economice care furnizează o
sursă substanţială de venituri guvernului
Federaţiei Ruse, care este responsabil de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei.

59.

JSC NPO High Precision
Systems (rusă: АО НПО
Высокоточные
комплексы)

Adresă: 7 Kievskaya
Str., Moscow,
121059, Russian
Federation
Telefon: +7 (495)
981-92-77 fax: +7
(495) 981-92-78
E-mail:
npovk@npovk.ru
Site web: https://
www.npovk.ru

High Precision Systems este o societate care 15.3.2022
concepe și produce arme din Rusia. Este
lider în ingineria și producţia de sisteme
de rachete balistice tactice în Rusia. High
Precision Systems este o filială a Rostec.
Forţele armate ruse au utilizat arme produse
de High Precision Systems în timpul
invadării ilegale a Ucrainei de către Rusia
în 2022. Prin urmare, High Precision
Systems este răspunzătoare pentru faptul că
acordă sprijin material sau financiar pentru
acţiuni care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.
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60.

JSC Kurganmashzavod
(rusă: ПАО Курган
машзавод)

Date de identificare

Adresă: 17 1J
Mashinostroitely
Ave., 640021,
Kurgan, Russian
Federation
Telefon: +7 (3522)
23-20-83, +7 (3522)
47-19-99; Fax:
+7 (3522) 23-20-71,
+7 (3522) 23-20-82
E-mail: kmz@kmz.ru
Site web: https://
www.kurganmash.ru

61.

JSC Russian Helicopters
(rusă: AO Вертолеты
России)

Adresă: 1 Bolshaya
Pionerskaya Str.,
115054, Moscow,
Russian Federation
Telefon: +7 (495)
981-63-67
Site web: http://
www.
russianhelicopters.
aero
E-mail:
info@rhc.aero

62.

PJSC United Aircraft
Corporation
(rusă: ПАО Объединён
авиастроительная
корпорация)

Adresă: 1 Bolshaya.
Pionerskaya Str.,
115054, Moscow,
Russian Federation
Telefon: +7 (495)
926-1420
Site web: https://
www.uacrussia.ru/
E-mail:
office@uacrussia.ru

63.

JSC United Shipbuilding
Corporation
(rusă: АО Объединённая
Судостроительная
Корпорация)

Adresă: 11 Bolshaya
Tatarskaya Str.,
Moscow 115184,
Russian Federation
Telefon: +7 495 617
33 00
Site web: https://
www.aoosk.ru
E-mail:
info@aoosk.ru
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Kurganmashzavod este o societate de mare 15.3.2022
importanţă din complexul industrial militar
rus. Vehiculele de luptă pentru infanterie
BMP-3 livrate de Kurganmashzavod
forţelor armate ruse au fost utilizate de
Rusia în timpul invadării ilegale a Ucrainei
în 2022.
Prin urmare, Kurganmashzavod este răspun
zătoare pentru faptul că acordă sprijin
material sau financiar pentru acţiuni care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

Russian Helicopters este o importantă 15.3.2022
societate rusă care produce elicoptere.
Elicopterele militare Ka-52 „Alligator”
produse de Russian Helicopters au fost
utilizate de Rusia în timpul invadării
ilegale a Ucrainei în 2022.
Prin urmare, Russian Helicopters este
răspunzătoare pentru faptul că acordă
sprijin material sau financiar pentru acţiuni
care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

United Aircraft Corporation este un 15.3.2022
producător rus de aeronave civile și
militare. Împreună cu societăţile sale
afiliate, controlează 100 % din producţia
de aeronave militare a Rusiei.
Aeronavele de luptă produse de United
Aircraft Corporation au fost utilizate de
Rusia în timpul invadării ilegale a Ucrainei
în 2022.
Prin urmare, United Aircraft Corporation
este răspunzătoare pentru faptul că acordă
sprijin material sau financiar pentru acţiuni
care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

United Shipbuilding Corporation este un 15.3.2022
conglomerat rus de stat în domeniul
construcţiilor navale, fiind principalul
furnizor de nave militare de război pentru
marina rusă. Deţine mai multe șantiere
navale și birouri de proiectare.
Nava de debarcare de mari dimensiuni
„Pyotr Morgunov” din cadrul proiectului
11711, construită de United Shipbuilding
Corporation, a participat la invadarea
ilegală a Ucrainei de către Rusia în 2022.
Nava de patrulare din Flota Mării Negre
„Vasily Bykov”, din cadrul proiectului
22160, concepută de United Shipbuilding
Corporation, a participat de asemenea la
agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
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În plus, biroul de proiectare „Almaz”,
deţinut de United Shipbuilding Corporation,
a conceput proiectul de corvete 22800,
dintre care unele au fost construite pe
șantierele navale situate pe teritoriile ilegal
anexate Crimeea și Sevastopol, ceea ce a
contribuit la militarizarea Peninsulei
Crimeea.
Prin urmare, JSC United Shipbuilding
Corporation este răspunzătoare pentru
faptul că acordă sprijin material sau
financiar pentru acţiuni care subminează
sau ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.
64.

JSC Research and
Production Corporation
URALVAGONZAVOD
(rusă: АО „Научнопроизводственная
корпорация УралВаг
онЗавод”)

Adresă:
28 Vostochnoe
shosse., 622007,
Nizhny Tagil, Sver
dlovsk region,
Russian Federation
Telefon: +7 3435 34
5000; +7 3435 33
47 12
E-mail: web@uvz.ru
Site web: http://
uralvagonzavod.ru

65.

JSC Zelenodolsk Shipyard
[A.M. Gorky Zelenodolsk
Plant] (rusă: АО „Зелен
одольский завод имени
А. М. Горького”)

Adresă: 5,
Zavodskaya Str.,
422546 Zelenodolsk,
Republic of
Tatarstan, Russian
Federation
Telefon: +7 (84371)
5-76-10, Fax: +7
(84371) 5-78-00
Site web: https://
www.zdship.ru
E-mail:
nfo@zdship.ru

Uralvagonzavod este o mare societate rusă 15.3.2022
de construcţii de mașini. Este singurul
producător de tancuri militare din Rusia.
Tancurile T-72B3 livrate de Uralva
gonzavod forţelor armate ruse au fost
utilizate de Rusia în timpul invadării
ilegale a Ucrainei în 2022. Prin urmare,
Uralvagonzavod este răspunzătoare pentru
faptul că acordă sprijin material sau
financiar pentru acţiuni care subminează
sau ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

Zelenodolsk Shipyard este una dintre cele 15.3.2022
mai mari întreprinderi de construcţii navale
din Rusia. Aceasta a construit nava de
patrulare „Vasily Bykov” a Flotei Mării
Negre, care a participat la invadarea ilegală
a Ucrainei de către Rusia în 2022. La
24 februarie 2022, „Vasily Bykov” a
atacat soldaţii ucraineni care apărau Insula
Șerpilor.
Prin urmare, Zelenodolsk Shipyard este
răspunzătoare pentru faptul că acordă
sprijin material sau financiar pentru acţiuni
care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

▼M57

66.

JSC Arzamas
Machine-Building Plant
(АО „Арзамасский
машиностроительный
завод”)

Adresă: Ulitsa 9
Maya, 2, Arzamas,
Nizhny Novgorod
Oblast, 607220
Federaţia Rusă
Tel. +7 831 4740780
Site web: amz.ru
E-mail:
oao_amz@amz.ru

Arzamas Machine-Building Plant face parte
din Military Industrial Company a lui Oleg
Deripaska. Aceasta produce transportoarele
blindate amfibii, BTR-80, care au fost
utilizate de Rusia în timpul agresiunii
militare neprovocate împotriva Ucrainei
în 2022.
Prin urmare, Arzamas Machine-Building
Plant este răspunzătoare pentru acordarea
de sprijin material sau financiar pentru
acţiuni care au subminat sau au ameninţat
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

8.4.2022
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67.

JSC Ruselectronics (АО
„Росэлектроника”)

Date de identificare

Adresă: Vereiskaya
Str., 29, p. 141.,
Moscova 115184,
Federaţia Rusă
Tel.
+7 495 777 42 82
Site web: https://
www.ruselectronics.
ru/
E-mail: info@
ruselectronics.ru

Motive

Ruselectronics este un holding rus în
domeniul electronicii deţinut de Rostec.

Data
includerii
pe listă

8.4.2022

Unităţile sistemului multifuncţional elec
tronic
de
armament
de
război
Borisoglebsk-2 dezvoltate și fabricate de
JSC Sozvezdie Concern, care face parte
din holdingul Ruselectronics, au fost
utilizate de forţele armate ruse în timpul
agresiunii militare neprovocate de către
Rusia împotriva Ucrainei în 2022. Înainte
de aceasta, sistemul Borisoglebsk-2 a fost
utilizat pe teritoriul așa-numitei „Republici
Populare Luhansk” din estul Ucrainei.
Prin urmare, Ruselectronics este răspunzător
pentru acordarea de sprijin material sau
financiar pentru acţiuni care au subminat
sau au ameninţat integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.

68.

JSC Tactical Missiles
Corporation (KTRV)
(АО „Корпорация
Тактическое Ракетное
Вооружение”, КТРВ)

Adresă: 141080,
regiunea Moscova,
Korolev, Ilyicha str.,
7, Federaţia Rusă
Tel. +7 (495) 54257-09; Fax +7 (495)
511-94-39
Site web: http://
www.ktrv.ru

69.

JSC Kalashnikov Concern
(АО Концерн „Кала
шников”)

Tactical Missiles Corporation dezvoltă,
produce, modernizează, repară și întreţine
sisteme strategice și tactice de armament
aerian de înaltă precizie aer-aer și aer-sol
și sisteme unificate de armament maritim
ale forţelor armate ruse. Armele produse
de către Tactical Missiles Corporation au
fost utilizate de Rusia în timpul agresiunii
militare neprovocate împotriva Ucrainei
în 2022.

E-mail: kmo@ktrv.ru

Prin urmare, Tactical Missiles Corporation
este răspunzătoare pentru acordarea de
sprijin material sau financiar pentru acţiuni
care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

Adresă: Deryabina
avenue, 3B, Izhevsk
394018, Federaţia
Rusă

Kalashnikov Concern este un dezvoltator și
producător rus de echipamente militare,
inclusiv puști personale, rachete și
vehicule. Este controlat direct de Rostec.

Tel.
+7 341 250 47 47

Rachetele aeriene ghidate Vikhr-1 și puștile
de asalt AK-12 produse de Kalashnikov
Concern au fost utilizate de forţele armate
ruse în timpul agresiunii militare nepro
vocate de către Rusia împotriva Ucrainei
în 2022.

Site web: https://
kalashnikovgroup.ru/
E-mail: personal@
kalashnikovconcern.ru

Prin urmare, JSC Kalashnikov Concern este
răspunzător pentru acordarea de sprijin
material sau financiar pentru acţiuni care
au subminat sau au ameninţat integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022

8.4.2022
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70.

JSC UEC Klimov
(АО „ОДК-Климов”)

Date de identificare

Adresă: 11, Kante
mirovskaya st., St.
Petersburg 194100,
Federaţia Rusă
Tel. +7 (812) 454
71 00
Fax +7 (812) 647
00 29
Site web: https://
www.klimov.ru/en
E-mail:
klimov@klimov.ru

71.

LLC Military Industrial
Company
(ООО Военно-промы
шленная компания)

(Акционерное Общество
Судостроительный Завод
„Море”)

Arzamas Machine-Building Plant, care face
parte din Military Industrial Company,
produce transportoarele amfibii blindate
BTR-80, care au fost utilizate de Rusia în
timpul agresiunii militare neprovocate
împotriva Ucrainei în 2022.

Tel. +7 (36562) 293-22
Site web: https://
moreship.ru/main/
E-mail:
office@moreship.ru

8.4.2022

Prin urmare, JSC UEC Klimov este
răspunzător pentru acordarea de sprijin
material sau financiar pentru acţiuni care
au subminat sau au ameninţat integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

Tel. +7 (495) 66210-57

Adresă: Desantnikov
1, Primorskiy,
Fedosia, Crimea,
298176

Data
includerii
pe listă

JSC UEC Klimov produce motoare montate
pe elicopterele Ka-52 care au fost utilizate
de Rusia în timpul agresiunii militare nepro
vocate împotriva Ucrainei în 2022, inclusiv
în timpul luptei de la Hostomel.

Military Industrial Company este principalul
furnizor de armament și echipament militar
pentru forţele armate ruse. Aceasta face
parte din Russian Machines și este deţinută
de Oleg Deripaska.

E-mail: secrvpk@
milindcom.ru

PO More Shipyard

JSC UEC Klimov este unul dintre cei mai
mari proiectanţi și producători ruși de
motoare cu turbină cu gaz pentru aeronave
militare și civile. Acesta face parte din
United Engine Corporation.

Adresă:
Rochdelskaya st., 15/
8, 3 floor, r. 10-14,
Moscova, 123376,
Federaţia Rusă

Site web: https://
milindcom.ru

72.

Motive

8.4.2022

Prin urmare, Military Industrial Company
este răspunzător pentru acordarea de sprijin
material sau financiar pentru acţiuni care au
subminat sau au ameninţat integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

More Shipyard este furnizorul de nave
militare pentru Marina Rusă. După
anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea de
către Federaţia Rusă, More Shipyard a fost
naţionalizat de Federaţia Rusă, care i-a
acordat o licenţă rusească de stat pentru
dezvoltarea, producerea, testarea, instalarea,
asamblarea, întreţinerea tehnică, repararea,
eliminarea și vânzarea de armament și echi
pament militar.
More Shipyard a construit corvete în cadrul
proiectului 22800 pentru Marina Rusă, care
a contribuit la militarizarea Crimeei anexate
ilegal. În plus, logoul societăţii utilizează
simbolul militar „Z”, care a fost utilizat de
propaganda rusă pentru a promova agre
siunea militară neprovocată de către Rusia
împotriva Ucrainei.
Prin urmare, More Shipyard este răspunzător
pentru acordarea de sprijin material sau
financiar pentru acţiuni care au subminat
sau au ameninţat integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei. În
plus, dreptul de proprietate asupra More
Shipyard a fost transferat cu încălcarea legi
slaţiei ucrainene.

8.4.2022
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73.

JSC Omsk Transport
Machine Factory Omsk
transmash
(AO Омский завод
транспортного машинос
троения „ОМСКТ
РАНСМАШ”)

Date de identificare

Adresă: Krasnyy
Pereulok 2, 644020
Omsk, Federaţia
Rusă
Tel. +7 (3812) 44
61 03
Site web: http://
transmash-omsk.ru
E-mail: info@
transmash-omsk.ru

74.

JSC Russian Machines
(ООО „Русские
машины”)

Adresă:
Rochdelskaya 15,
building 8 Moscova,
123022, Federaţia
Rusă
Tel. +7 (495) 653
82 07
Site web: rm.ru
E-mail: info@rm.ru

75.

JSC Sozvezdie Concern
(АО Концерн
„Созвездие”)

Motive

Omsktransmash este o societate de inginerie
deţinută de stat, cu sediul în Omsk (Rusia).
Aceasta produce lansatoare de rachete
multiple TOS-1A care lansează rachete
termobarice.

Prin urmare, Omsktransmash este răspun
zătoare pentru acordarea de sprijin material
sau financiar pentru acţiuni care subminează
sau ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

JSC Russian Machines este un conglomerat
industrial deţinut de Oleg Deripaska. Acesta
include Military Industrial Company și
Arzamas Machine-Building Plant, care
produce transportoarele amfibii blindate
BTR-80, care au fost utilizate de Rusia în
timpul agresiunii militare neprovocate
împotriva Ucrainei în 2022.

8.4.2022

Prin urmare, JSC Russian Machines este
răspunzător pentru acordarea de sprijin
material sau financiar pentru acţiuni care
au subminat sau au ameninţat integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

JSC Sozvezdie Concern este dezvoltator și
producător de sisteme de război electronic,
de radiocomunicaţii, de sisteme și echi
pamente de contramăsuri electronice.

Tel.
+7 473 252 52 52

Unităţile sistemului multifuncţional de
armament
de
război
electronic
Borisoglebsk-2 dezvoltate și fabricate de
JSC Sozvezdie Concern au fost utilizate de
forţele armate ruse în timpul agresiunii
militare neprovocate de către Rusia
împotriva Ucrainei în 2022. Înainte de
aceasta, sistemul Borisoglebsk-2 a fost
utilizat pe teritoriul așa-numitei „Republici
Populare Luhansk” din estul Ucrainei.

E-mail:
office@sozvezdie.su

8.4.2022

Omsktransmash a livrat TOS-1A forţelor
armate ruse. În 2022, Rusia a utilizat
TOS-1A în timpul agresiunii militare nepro
vocate împotriva Ucrainei.

Adresă: Plekha
novskaya Str., 14,
Voronezh 394018,
Federaţia Rusă

Site web: https://
www.sozvezdie.su

Data
includerii
pe listă

Prin urmare, JSC Sozvezdie Concern este
răspunzător pentru acordarea de sprijin
material sau financiar pentru acţiuni care
au subminat sau au ameninţat integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022
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76.

Nume

Date de identificare

Motive

JSC Research and
Industrial Concern
„Machine Engineering
Technologies” – JSC RIC
TECMASH

Adresă: Bolshaya
Tatarskaya Str. 35/5,
Moscova 115184,
Federaţia Rusă

Concernul
Tecmash
este
principalul
proiectant și producător de rachete și
muniţii utilizate de forţele armate ruse.
Acesta este o filială a Rostec.

Tel. +7 495 459
98 81

Societatea sa subordonată, NPO Splav,
produce lansatoare de rachete multiple
BM-27 Uragan și BM-30 Smerch, care au
fost utilizate de Rusia în timpul agresiunii
militare neprovocate împotriva Ucrainei
în 2022. Forţele armate ruse au folosit
lansatoare de rachete multiple BM-27
Uragan și BM-30 Smerch în atacuri cu
muniţii cu dispersie împotriva unor ţinte
civile din Ucraina, care au provocat
numeroase victime.

(Холдинговая компания
АО „Научно-производс
твенный концерн „Техн
ологии машинос
троения””)

Site web: http://
tecmash.ru
E-mail:
info@tecmash.ru

Data
includerii
pe listă

8.4.2022

Prin urmare, Tecmash este răspunzător
pentru acordarea de sprijin material sau
financiar pentru acţiuni care au subminat
sau au ameninţat integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.

77.

PJSC United Engine
Corporation
(АО „Объединенная
двигателестроительная
корпорация”)

Adresă: 16,
Budyonny Avenue,
Moscova, 105118,
Federaţia Rusă
Tel. +7(495) 232-5502, +7(499) 558-1894
Site web:
https://www.uecrus.
com
E-mail:
info@uecrus.com

United Engine Corporation este o filială
Rostec care proiectează, produce și
prestează servicii de întreţinere în domeniul
aviaţiei militare, al motoarelor pentru
rachete și al motoarelor navale tip turbină
cu gaz.

8.4.2022

JSC UEC Klimov, una dintre societăţile care
fac parte din Official United Engine Corpo
ration, produce motoare montate pe elicop
terele Ka-52 care au fost utilizate de Rusia
în timpul agresiunii militare neprovocate
împotriva Ucrainei în 2022, inclusiv în
timpul luptei de la Hostomel.
Prin urmare, United Engine Corporation este
răspunzătoare pentru acordarea de sprijin
material sau financiar pentru acţiuni care
au subminat sau au ameninţat integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

78.

Yantar Shipyard
(Прибалтийский судос
троительный завод
„Янтарь”)

Adresă: 1 Guskova
square, 236005,
Kaliningrad,
Federaţia Rusă
Tel. +7 (4012) 61
30 83
Site web: https://
shipyard-yantar.ru/en
E-mail: office@
shipyard-yantar.ru

Yantar Shipyard face parte din United Ship
building Corporation, conglomeratul rus de
stat din domeniul construcţiilor navale care
este principalul furnizor de nave militare de
război pentru Marina Rusă.
Acesta a construit nava de debarcare de mari
dimensiuni „Pyotr Morgunov” din cadrul
proiectului 11711, care a fost utilizată de
Rusia în timpul agresiunii militare nepro
vocate împotriva Ucrainei în 2022.
Prin urmare, Yantar Shipyard este
răspunzător pentru acordarea de sprijin
material sau financiar pentru acţiuni care
au subminat sau au ameninţat integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

8.4.2022
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79.

Otkritie FC Bank
(cunoscută anterior drept
NOMOS Bank)

Date de identificare

Tipul de societate:
societate publică pe
acţiuni
Adresă: D. 2, str. 4,
ul. Letnikovskaya,
115114, Moscova,
Federaţia Rusă
Data înregistrării:
15.12.1999
Număr de înre
gistrare:
1027739019208
Numărul de identi
ficare fiscală:
7706092528
SWIFT/BIC:
JSNMRUMM
Persoană fizică
asociată: Igor
Finogenov,
cofondator (în
prezent director
general al Băncii
Eurasiatice de
Dezvoltare)

Motive

Data
includerii
pe listă

Otkritie FC Bank, cunoscută anterior drept
NOMOS Bank, este una dintre cele mai
mari 10 bănci din Rusia și este o instituţie
financiară de importanţă sistemică pentru
guvernul Federaţiei Ruse. Banca Centrală a
Rusiei este principalul investitor al băncii
Otkritie, deţinând 99-100 % din acţiuni.
Fiind una dintre principalele instituţii
financiare deţinute de stat din Rusia, banca
Otkritie generează venituri ridicate pentru
Banca Centrală a Rusiei și pentru guvernul
Federaţiei Ruse. Prin urmare, Otkritie Bank
este o entitate sau un organism care sprijină
material ori financiar guvernul Federaţiei
Ruse, care este responsabil de anexarea
Crimeei și de destabilizarea Ucrainei, și
obţine beneficii din partea acestuia, precum
și o persoană juridică, o entitate sau un
organism implicat în sectoare economice
care furnizează o sursă substanţială de
venituri guvernului Federaţiei Ruse, care
este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.

8.4.2022

Novikombank este o filială a Rostec
(Russian Technologies State Corporation),
un important conglomerat rus în domeniul
apărării deţinut de stat. Novikombank joacă
un rol semnificativ în punerea în aplicare a
programelor guvernamentale ruse care
vizează dezvoltarea industriilor de înaltă
tehnologie în Rusia, oferind finanţare
pentru proiecte-cheie militare și civile. Novi
kombank desfășoară activităţi în sectoare de
importanţă strategică pentru guvernul Fede
raţiei Ruse, în special în sectorul apărării.
Prin urmare, Novikombank este o entitate
sau un organism care sprijină material ori
financiar guvernul Federaţiei Ruse, care
este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei, și obţine beneficii
din partea acestuia, precum și o persoană
juridică, o entitate sau un organism
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.

8.4.2022

Entităţile asociate:
Banca Centrală a
Rusiei; guvernul
Federaţiei Ruse
80.

Novikombank
Новикомбанк

Tipul de societate:
bancă comercială pe
acţiuni
Adresă: Bld.1,
Polyanka Bolshaya
str. 50/1, Moscova,
119180, Federaţia
Rusă
Locul înregistrării:
Moscova, Federaţia
Rusă
Număr de înre
gistrare:
1027739075891
Persoane fizice
asociate: Georgieva
Elena ALEKSAN
DROVNA
(președinta consi
liului de adminis
traţie); Andrey Vale
ryevich
KONDRATYEV
(președinte al Consi
liului de adminis
traţie)
Entităţi asociate:
Rostec (Russian
Technologies State
Corporation)

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 383
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Date de identificare

Motive

Data
includerii
pe listă

▼M68
81.

Sovcombank
(cunoscută anterior drept
Buycombank)

Denumirea
comercială completă:
Societatea publică pe
acţiuni
„Sovcombank”
Tip de entitate:
societate publică pe
acţiuni
Adresă: Prospekt
Tekstilshchikov, 46,
Kostroma, Kostroma
Oblast, 156000,
Russian Federation
Data înregistrării:
1.9.2014
Număr de înre
gistrare:
1144400000425
Numărul de identi
ficare fiscală:
4401116480
Entitate asociată:
Guvernul Federaţiei
Ruse

Sovcombank, cunoscută anterior sub numele
de Buycombank, este una dintre cele mai
mari bănci din Rusia și este recunoscută
de către guvern și Banca Centrală a Rusiei
ca instituţie de credit financiar rusă de
importanţă
sistemică.
Prin
urmare,
Sovcombank este o persoană juridică,
entitate sau organism implicat în sectoarele
economice care îi furnizează o sursă
substanţială de venituri guvernului Fede
raţiei Ruse, care este responsabil de
anexarea Crimeii și de destabilizarea
Ucrainei.

8.4.2022

82.

VTB Bank
ВТБ/Внешторгбанк

Tip de entitate:
societate publică pe
acţiuni
Adresă: Voron
tsovskaya Str., 43,
Moscova, 109044,
Federaţia Rusă
Locul înregistrării:
Degtyarnyy
Pereulok, 11a, St.
Petersburg, 191144,
Federaţia Rusă
Data înregistrării:
17.10.1990
Număr de înre
gistrare:
1027739609391
Persoane fizice
asociate: Andrei
Leonidowitsch
Kostin (președinte,
precum și președinte
al consiliului de
administraţie); Anton
Siluanov (președinte
al consiliului de
supraveghere)
Entităţi asociate:
Agenţia Federală
pentru Gestionarea
Proprietăţii de Stat
(subdivizia Minis
terului Dezvoltării
Economice din Rusia
este un acţionar
important)

VTB Bank este o instituţie financiară de
importanţă sistemică pentru guvernul Fede
raţiei Ruse, care, la rândul său, este un
acţionar important al VTB Bank. Banca
însăși are legături strânse cu serviciile de
informaţii ruse, iar directorul său general a
fost numit de președintele Vladimir Putin, și
a apărat acţiunile acestuia, inclusiv anexarea
peninsulei Crimeea. Fiind una dintre princi
palele instituţii financiare ale Rusiei,
deţinută în mare parte de guvernul Fede
raţiei Ruse, VTB generează, de asemenea,
venituri ridicate pentru guvernul Federaţiei
Ruse. Prin urmare, VTB Bank este o
entitate sau un organism care oferă sprijin
material ori financiar guvernul Federaţiei
Ruse, care este responsabil de anexarea
Crimeei și de destabilizarea Ucrainei, și
obţine beneficii din partea acestuia, precum
și o persoană juridică, o entitate sau un
organism implicat în sectoarele economice
care furnizează o sursă substanţială de
venituri guvernului Federaţiei Ruse, care
este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.

8.4.2022

▼M57
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83.

JSC GTLK
State Transport Leasing
Company

Date de identificare

Adresă: 31a Lenin
gradsky Avenue,
bldg. #1, Moscova
125284, Federaţia
Rusă
Sediul legal: 73
Respublika St., Suite
100, Salekhard,
Yamalo-Nenets
Autonomous Area,
62900B, Federaţia
Rusă
Tip de entitate:
societate de transport
Locul înregistrării:
Moscova, Federaţia
Rusă

Motive

Data
includerii
pe listă

GTLK își desfășoară activitatea în domeniul
transportului aerian, maritim și feroviar, al
transportului de călători, al autovehiculelor
și al echipamentelor speciale pentru socie
tăţile naţionale din sectorul transporturilor
și desfășoară activităţi de investiţii pentru
dezvoltarea infrastructurii de transport a
Rusiei. Unicul acţionar al societăţii este
Federaţia Rusă, reprezentată de Ministerul
Transporturilor din Federaţia Rusă. În
2020, portofoliul de leasing al GTLK a
fost evaluat la 1,3 miliarde de ruble și are
filiale diferite în Orientul Mijlociu, Asia și
în Europa. GTLK este o entitate juridică
care oferă sprijin financiar guvernului Fede
raţiei Ruse, care este responsabil de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei, și obţine beneficii din partea
acestuia.

8.4.2022

JSC Garnizon este o societate holding
subordonată Ministerului Apărării al Fede
raţiei Ruse. Structura sa include peste 60
de entităţi. Îndeplinește sarcinile stabilite
de Ministerul Apărării și protejează inte
resele forţelor armate ale Federaţiei Ruse.
A acţionat în calitate de autoritate
contractantă în cadrul unor licitaţii publice
în interesul Ministerului Apărării.

3.6.2022

Data înregistrării:
2001
Locul principal de
desfășurare a acti
vităţii: Federaţia
Rusă
Entităţi asociate:
GTLK Europe,
GTLK Asia, GTLK
Middle East
Tel. (495) 221-00-12
8-800-200-12-99
E-mail: gtlk@gtlk.ru

▼M61

84.

JSC GARNIZON
(rusă: АО Гарнизон)

Adresă: Kosmoda
mianskaya Nabe
rezhnaya 24,
Moscova, Rusia
115035 building 1.;
Adresa poștală:
Sadovnicheskaya 53,
Moscova, Rusia
115035
Telefon: +7 (499)
790-92-12
Site web: http://
ao-garnizon.ru
E-mail:
info@ao-garnizon.ru

Prin urmare, este o persoană juridică ce
oferă sprijin material sau financiar
guvernului Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei.
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85.

JSC OBORONENERGO
(rusă: АО Оборонэнерго)

Date de identificare

Adresă: 107140,
Moscova, 1st Kras
noselsky lane, 11,
Rusia
Telefon:
+7 (495) 532-13-06
Site web: https://
oboronenergo.su
E-mail: info@oen.su

Motive

JSC Oboronenergo este un furnizor militar
de energie care, în temeiul unor contracte
guvernamentale, furnizează servicii de
furnizare de energie electrică unităţilor
militare ruse și altor entităţi subordonate
Ministerului Apărării. A participat la moder
nizarea bazei
aeriene militare din
Korenovsk, care a fost utilizată de forţele
armate ale Federaţiei Ruse pentru a lansa
atacuri asupra unor ţinte situate în Ucraina
în timpul agresiunii militare neprovocate și
nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei.

Data
includerii
pe listă

3.6.2022

Prin urmare, aceasta a sprijinit material
guvernul Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei, și a obţinut beneficii din
partea acestuia. De asemenea, a acordat
sprijin material pentru acţiuni care au
subminat sau au ameninţat integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

86.

OJSC Ulyanovsk Auto
mobile Plant (UAZ)
[rusă: ООО
«Ульяновский автом
обильный завод» (УАЗ)]

Adresă:
Moskovskoye
Shosse, 92,
Ulyanovsk,
Ulyanovsk Oblast,
432008

UAZ este un producător rus de automobile.
Acesta pune la dispoziţia forţelor armate ale
Federaţiei Ruse vehicule UAZ Patriot, care
au fost utilizate de armata rusă în timpul
agresiunii militare neprovocate și nejusti
ficate împotriva Ucrainei.

Telefon: +7
(8422) 40-91-09

Prin urmare, acordă sprijin material
guvernului Federaţiei Ruse, care este
responsabil de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei, și obţine beneficii din
partea acestuia. Este răspunzător pentru
acordarea de sprijin material pentru acţiuni
care au subminat sau au ameninţat inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

Site web: https://uaz.
global/
E-mail:
mm.medvedev@
dnd.team

87.

JSC VOENTELECOM
(VOYENTELEKOM)
(rusă: АО «Воент
елеком»)

Adresă: 107014,
Rusia, Moscova, str.
Bolshaya Olenya,
15A, clădirea 1
Telefon: +7 (495)
609-50-05,
+7 (985) 900-50-05
Site web: https://
voentelecom.ru
E-mail:
info@voentelecom.ru

Voentelecom este principalul furnizor de
servicii de telecomunicaţii pentru Ministerul
Apărării din Federaţia Rusă. Guvernul Fede
raţiei Ruse a recunoscut Voentelecom ca
societate de importanţă federală. Voen
telecom efectuează întreţinerea și repararea
infrastructurii informatice, a echipamentelor
de comunicaţii militare, a liniilor de comu
nicaţii și a echipamentelor de război elec
tronic ale forţelor armate ale Federaţiei
Ruse, inclusiv pe teritoriul Crimeei și Sevas
topolului, anexate în mod ilegal. A dezvoltat
un sistem unificat de comunicare digitală
automatizată pentru armata rusă. Furnizează
marinei ruse comunicaţii radio securizate de
bandă largă, inclusiv pe teritoriul peninsulei
Crimeea, anexată în mod ilegal. Voen
telecom a cooperat cu Rostec în ceea ce
privește elaborarea standardului LTE pe teri
toriul Crimeei și Sevastopolului, anexate în
mod ilegal.

3.6.2022

3.6.2022
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includerii
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Prin urmare, a sprijinit material guvernul
Federaţiei Ruse, care este responsabil de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei, și a obţinut beneficii din partea
acestuia. De asemenea, Voentelecom a
sprijinit material acţiuni care subminează
sau ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

88.

JSC VOENTORG
(rusă: АО «Военторг»)

Adresă: Rusia,
Moscova, 115035,
str. Sadovnicheskaya,
55/26, clădirea 3
Telefon: +7 (495)
609-5200
Site web: http://
www.oaovoentorg.ru
E-mail:
info@oaovoentorg.ru
Entităţi asociate:
societăţi subor
donate:
JSC «VoentorgWest»;

Voentorg este un contractant al Ministerului
Apărării al Federaţiei Ruse. Societatea
furnizează servicii de catering și de cură
ţătorie, precum și uniforme militare forţelor
armate ale Federaţiei Ruse. În plus,
Voentorg Retail, o filială a Voentorg, a
comercializat tricouri «Russian Army» cu
simbolul militar «Z», care a fost utilizat de
propagandiștii ruși pentru a promova agre
siunea militară neprovocată și nejustificată a
Rusiei împotriva Ucrainei.

3.6.2022

Aceasta sprijină așadar, material sau
financiar, guvernul Federaţiei Ruse, care
este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei. De asemenea,
Voentorg acordă sprijin material sau
financiar pentru acţiuni care subminează
sau ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

JSC «VoentorgSouth»;
JSC «VoentorgCenter»;
JSC «VoentorgVostok»;
JSC «VoentorgMoscow»;
Voentorg-Retail LLC

89.

VOENTEKSTILPROM
LLC
(rusă: ООО ВоенТекс
тильПром)

Adresă: 115446,
Moscova, Kolo
mensky proezd, 13a,
Rusia
Telefon: 8-499-44432-84;
Fax: 8-499-611-9046
Site web: https://
voentekstilprom.ru/
E-mail:
office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom produce îmbrăcăminte
pentru a acoperi nevoile guvernului Fede
raţiei Ruse. A furnizat îmbrăcăminte
armatei ruse în temeiul unui ordin de
apărare al statului. Voyentekstilprom
produce uniformele de teren ale Gărzii
Naţionale a Rusiei și cămăși pentru soldaţi
ai Marinei Ruse și ai Gărzii Naţionale a
Rusiei.
Așadar, este o persoană juridică ce sprijină,
cu resurse materiale sau financiare, guvernul
Federaţiei Ruse, care este responsabil de
anexarea Crimeii sau de destabilizarea
Ucrainei, sau beneficiază de pe urma
acţiunilor acestuia.

3.6.2022
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90.

INDEPENDENT
INSURANCE GROUP
(rusă: СК
НЕЗАВИСИМАЯ
СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Date de identificare

Motive

Adresă: Vspolniy
Pereulok 18, bldg. 2,
Moscova, 123001

Independent Insurance Group Ltd este un
asigurător al societăţilor ruse din sectorul
apărării. Societatea este inclusă pe lista
asigurătorilor care prestează servicii de
asigurare pentru transportul internaţional de
produse militare. Aceasta cooperează cu
societăţile de stat rusești și asigură aceste
societăţi, în special în sectorul militar și al
apărării.Independent Insurance Group Ltd a
fost principalul asigurător de risc al Rostec,
conglomeratul rus de stat din domeniul
apărării. Societatea se numără printre
sponsorii și participanţii la Forumul Interna
ţional
Militar-Tehnic
«Army2022»,
organizat de Ministerul Apărării din
Federaţia Rusă.

Telefon: +7 (495)
926-72-70; 788-8119
Fax: +7 (495) 78881-16
Site web: www.
nsg-ins.ru
E-mail:
info@nsg-ins.ru

Data
includerii
pe listă

3.6.2022

Prin urmare, Independence Insurance Group
ltd este răspunzător pentru acordarea de
sprijin material sau financiar pentru acţiuni
care au subminat sau au ameninţat inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei. De asemenea, Inde
pendence Insurance Group ltd sprijină,
material sau financiar, guvernul Federaţiei
Ruse, care este responsabil de anexarea
Crimeei și de destabilizarea Ucrainei, sau
obţine beneficii de pe urma acestuia.

91.

PJSC KAMAZ alias
KAMAZ PTC
(rusă: ПАО «КАМАЗ»)

Adresă: Avtoza
vodskiy Prospekt, 2,
Naberezhnye Chelny,
Respublika Tatarstan,
423827
Telefon:
+7 (800) 555-00-99
Site web: https://
kamaz.ru/en
E-mail:
callcentre@kamaz.ru

92.

JSC KRONSHTADT
TEKHNOLOGII Group of
Companies
(rusă: Кронштадт-техн
ологии группа компаний
АО)

Adresă: 115432,
Moscova, Andropov
Ave., 18, bldg. 9,
Descartes Business
Center, Rusia /
199178, St.
Petersburg, Maly
prospekt Vasilievsky
island, 54/4
Telefon:
+7 (495) 748-35-77,
+7 (495) 230-00-36
(Moscova);

KAMAZ este un dezvoltator și producător
rus de vehicule și echipamente militare.
Societatea
a
produs
vehiculele
KAMAZ-5350, KAMAZ-6350, KAMAZ
6560, care au fost utilizate de forţele
armate ale Federaţiei Ruse în timpul agre
siunii militare neprovocate și nejustificate a
Rusiei împotriva Ucrainei.

3.6.2022

Prin urmare, este răspunzătoare pentru
acordarea de sprijin material sau financiar
pentru acţiuni care au subminat sau au
ameninţat integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

JSC Kronshtadt Tekhnologii este un
contractant militar rus care dezvoltă și
produce echipamente, software și soluţii
integrate pentru vehiculele aeriene fără
pilot și pentru industria rusă de apărare.
Forţele armate ale Federaţiei Ruse au
utilizat vehicule aeriene fără pilot Orion
fabricate de Kronshtadt Tekhnologii în
timpul agresiunii militare neprovocate și
nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei.
Prin
urmare,
societatea
Kronshtadt
Tekhnologii este răspunzătoare pentru
acordarea de sprijin material sau financiar
pentru acţiuni care au subminat sau au
ameninţat integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

3.6.2022
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+7 (812) 449-90-90
(St. Petersburg)
Site web: https://
kronshtadt.ru
E-mail:
uav@kronshtadt.ru;
office@kronshtadt.ru

93.

Management Company
Tatneft-Neftekhim LLC
(rusă: OOO УК
Татнефть-Нефтехим)

Adresă: 423580,
Republic of
Tatarstan,
Nizhnekamsk-10, PO
Box 1, AIK-24,
Rusia
Telefon: +7 (8555)
49-73-42,
+7 (8555) 49-75-86,
Fax: +7 (8555) 4975-86
Site web: www.
neftehim.tatneft.ru
E-mail:
nhk@tnnh.tatneft.ru
Entităţi asociate:
JSC Nizhnekam
skshina;
LLC Nizhnekamsk
Truck Tyre Factory
Nizhnekamsk SSC
Tyre Factory;

Management Company Tatneft-Neftekhim
gestionează și coordonează societăţile din
sectorul anvelopelor subordonate Tatneft,
printre care TD KAMA, Nizhnekamskshina
și Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant.
Societatea reunește toate întreprinderile
aparţinând Tatneft din sectorul anvelopelor
și gestionează producţia, procesele de plani
ficare, operaţiunile comerciale, resursele
umane și relaţiile publice ale acestora.
TD KAMA, distribuitor general al
produselor Tatneft din sectorul anvelopelor,
furnizează anvelope forţelor armate ale
Federaţiei Ruse și Gărzii Naţionale a Fede
raţiei Ruse. Nizhnekamskshina produce
anvelopele care sunt montate pe vehiculele
blindate K4386 Typhoon-VDV. Printre
produsele societăţii Nizhnekamsk All-Steel
Tyre Plant se numără anvelopele KAMA
NU402, care sunt montate pe vehiculele de
mobilitate pentru infanterie Tigr, care
transportă rachetele antitanc mobile Kornet.
Forţele armate ale Federaţiei Ruse au utilizat
vehiculele blindate K4386 Typhoon-VDV,
vehiculele de mobilitate pentru infanterie
Tigr și rachetele antitanc mobile Kornet în
timpul agresiunii militare neprovocate și
nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei.

JSC Nizhnekam
sktekhuglerod;
JSC Nizhnekamsk
Mechanical Plant);
TD «Kama» Trading
House;
LLC «Kama»
Scientific &
Technical Center;

LLC TATNEFTNeftekhimsnab;
JSC Yarpoli
mermash-Tatneft;
LLC Energoshin
servis

Prin urmare, societatea este răspunzătoare
pentru acordarea de sprijin material pentru
acţiuni care au subminat sau au ameninţat
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei. În plus, oferă sprijin
material guvernului Federaţiei Ruse, care
este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.

3.6.2022

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 389
▼M61
Nume

94.

Nizhnekamsk All-Steel
Tyre Plant, LLC
(rusă: ООО Нижнек
амский завод грузовых
шин)

Date de identificare

Motive

Adresă: 423580,
Nizhnekamsk, zona
industrială,
Republica Tatarstan,
Rusia

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant produce
anvelope de tip «all steel». Este o societate
subordonată societăţii Tatneft. Produsele
sale sunt furnizate Ministerului Apărării al
Federaţiei Ruse.

Telefon: +7 (8555)
49-73-40

Produce anvelopele KAMA NU402 care
sunt montate pe vehiculele de mobilitate
pentru infanterie Tigr, care transportă
rachetele antitanc mobile Kornet. Forţele
armate ale Federaţiei Ruse au utilizat vehi
culele de mobilitate pentru infanterie Tigr și
rachetele antitanc mobile Kornet în timpul
agresiunii militare neprovocate și nejusti
ficate a Rusiei împotriva Ucrainei.

Site web: https://
cmk.tatneft.ru/?lang=
ru
E-mail:
nkastp@tatneft.ru
Entităţi asociate:
Tatneft
Trading House
KAMA
Management
Company
Tatneft-Neftekhim

Data
includerii
pe listă

3.6.2022

Prin urmare, este răspunzătoare pentru
acordarea de sprijin material pentru acţiuni
care au subminat sau au ameninţat inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei. În plus, oferă sprijin
material guvernului Federaţiei Ruse, care
este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.

Nizhnekamskshina

95.

PJSC Nizhnekamskshina
(rusă: ПАО «Нижнекам
скшина»)

Adresă: 423570,
Republica Tatarstan,
Nizhnekamsk, Rusia
Telefon: +8 555 4979-30,
fax: +8 555 24-1570
Site web: https://
shinakama.tatneft.ru
E-mail:
nksh@tatneft.ru
Entităţi asociate:
Tatneft
Trading House
KAMA
Management
Company
Tatneft-Neftekhim
Nizhnekamsk
All-Steel Tyre Plant

Nizhnekamskshina este cel mai important
producător de anvelope din Rusia. Este o
societate subordonată societăţii Tatneft.
Produce anvelope sub mărcile KAMA și
Viatti. Printre produsele sale se numără
anvelopele cu dublă utilizare și anvelopele
militare furnizate guvernului Federaţiei
Ruse. Produce anvelopele care sunt
montate pe vehiculele blindate K4386
Typhoon-VDV. Forţele armate ale Fede
raţiei Ruse au utilizat vehiculele K4386
Typhoon-VDV în timpul agresiunii militare
neprovocate și nejustificate a Rusiei
împotriva Ucrainei.
Prin urmare, este răspunzătoare pentru
acordarea de sprijin material pentru acţiuni
care au subminat sau au ameninţat inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei. În plus, oferă sprijin
material guvernului Federaţiei Ruse, care
este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.

3.6.2022

02014R0269 — RO — 14.11.2022 — 045.001 — 390
▼M61
Nume

96.

LLC TD KAMA
(rusă: ООО ТД
«КАМА»)

Date de identificare

Motive

Adresă: 423570,
Russia, Republica
Tatarstan,
Nizhnekamsk, Terri
toriya Promzona,
AIK-24, room 402

TD KAMA este distribuitor general al
produselor Tatneft din sectorul anvelopelor,
care sunt fabricate de Nizhnekamsk
All-Steel Tyre Plant și de Nizhnekam
skshina. Furnizează anvelope Forţelor
armate ale Federaţiei Ruse și Gărzii
Naţionale a Federaţiei Ruse.

Telefon: +7 (8555)
24-10-00, 24-10-10
Site web: https://
www.td-kama.com
E-mail:
info@td-kama.com

Data
includerii
pe listă

3.6.2022

Printre produsele societăţii Nizhnekam
skshina, pe care le distribuie TD KAMA,
se numără anvelopele cu dublă utilizare și
anvelopele militare furnizate guvernului
Federaţiei
Ruse.
Nizhnekamskshina
produce anvelopele care sunt montate pe
vehiculele blindate K4386 Typhoon-VDV.
Printre produsele societăţii Nizhnekamsk
All-Steel Tyre Plant, pe care le distribuie
TD KAMA, se numără anvelopele KAMA
NU402 care sunt montate pe vehiculele de
mobilitate pentru infanterie Tigr, care
transportă rachetele antitanc mobile Kornet.
Forţele armate ale Federaţiei Ruse au utilizat
vehiculele blindate K4386 Typhoon-VDV,
vehiculele de mobilitate pentru infanterie
Tigr și rachetele antitanc mobile Kornet în
timpul agresiunii militare neprovocate și
nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei.

Prin urmare, este răspunzătoare pentru
acordarea de sprijin material pentru acţiuni
care au subminat sau au ameninţat inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei. În plus, oferă sprijin
material guvernului Federaţiei Ruse, care
este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.

97.

OJSC Balashikha Casting
and Mechanical Plant
(rusă: ОАО Балаших
инский литейномеханический завод)
alias: OJSC BLMZ
(rusă: ОАО БЛМЗ)

Adresă: Entuziastov
sh., 4, Balashikha,
Moskovskaya Oblast,
143900, Federaţia
Rusă
Telefon: +7 (495)
639-94-94
Site web: https://
www.blmz.ru
E-mail:
info@blmz.ru

BLMZ este o turnătorie și o uzină mecanică
rusă. Furnizează materiale utilizate pentru
producerea de arme furnizorilor ruși de echi
pamente militare care au fost sancţionaţi de
Uniune ca urmare a acţiunilor Rusiei de
destabilizare a situaţiei din Ucraina.
Este un furnizor contractat al Forţelor
armate ale Federaţiei Ruse. Furnizează echi
pamente și materiale pentru producţia mai
multor aeronave și elicoptere, inclusiv a
Ka-52 care au fost utilizate de Forţele
armate ale Federaţiei Ruse în timpul agre
siunii militare neprovocate și nejustificate a
Rusiei împotriva Ucrainei.

3.6.2022
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Prin urmare, este răspunzătoare pentru
acordarea de sprijin material pentru acţiuni
care au subminat sau au ameninţat inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei. În plus, oferă sprijin
material guvernului Federaţiei Ruse, care
este responsabil de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei, și obţine beneficii
din partea acestuia.

98.

JSC REMDIZEL
(rusă: АО «Ремдизель»)

Adresă: 423800,
Republica Tatarstan,
Naberezhnye Chelny,
Menzelinsky tract,
40, Rusia
Telefon: +7 (8552)
55-15-88 / 7 (8552)
30-80-00
Site web: http://
www.remdizel.com

Remdizel produce și repară vehicule cu roţi
și vehicule cu șenile. Produce vehiculele
Typhoon K-63968 Mine-Resistant Ambush
Protected, care au fost utilizate de Forţele
armate ale Federaţiei Ruse în timpul agre
siunii militare neprovocate și nejustificate a
Rusiei împotriva Ucrainei.

3.6.2022

Prin urmare, este răspunzătoare pentru
acordarea de sprijin material sau financiar
pentru acţiuni care au subminat sau au
ameninţat integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

E-mail:
remdizel@kamaz.ru
Entităţi asociate:
KAMAZ

99.

JSC SUKHOI Company
(rusă: ПАО Компания
«Сухой»)

Adresă: 125284,
Rusia, Moscova, str.
Polikarpova, 23B,
cutie poștală 604
Telefon: +7 (499)
550-01-06
Site web: https://
www.sukhoi.org

Sukhoi este un producător rus de aeronave.
Forţele armate ale Federaţiei Ruse au utilizat
aeronave de luptă fabricate de Sukhoi în
timpul agresiunii militare neprovocate și
nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei.

3.6.2022

Prin urmare, este răspunzătoare pentru
acordarea de sprijin material sau financiar
pentru acţiuni care au subminat sau au
ameninţat integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

E-mail:
info@sukhoi.org
Entităţi asociate:
United Aircraft
Corporation
(societate-mamă)

100.

JSC «121 AIRCRAFT
REPAIR PLANT»
(rusă: Акционерное
общество «121 авиац
ионный ремонтный
завод»)

Adresă: Rusia,
143079, regiunea
Moscova, Odintsovo,
Stary Gorodok, str.
Postal, 10
Telefon: +7 (498)
677-95-11
Site web: https://
121arz.ru
E-mail:
info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant repară aeronavele
Su-25, Su-27 și MiG-29. Este singura între
prindere din Rusia care repară și, în același
timp, modernizează aeronavele Su-25 la
versiunea
Su-25
SM.
Aeronavele
Su-25 SM au fost utilizate de Forţele
armate ale Federaţiei Ruse în timpul agre
siunii militare neprovocate și nejustificate a
Rusiei împotriva Ucrainei.

3.6.2022
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Prin urmare, este răspunzătoare pentru
acordarea de sprijin material pentru acţiuni
care au subminat sau au ameninţat inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei. De asemenea, oferă
sprijin material sau financiar guvernului
Federaţiei Ruse, care este responsabil de
anexarea Crimeei și de destabilizarea
Ucrainei, sau obţine beneficii din partea
acestuia.

101.

National Settlement
Depository (NSD)
(rusă: Национальный
расчетный депозитарий)

Adresă: Sparta
kovskaya street 12,
105066, Moscova,
Federaţia Rusă
Tip de entitate:
Instituţie de credit
nebancară, societate
pe acţiuni
Data înregistrării:
27.6.1996
Numărul de înscriere
în registrele statului:
3294
Numărul principal de
înscriere în registrele
statului:
1027739132563

NSD este o instituţie financiară nebancară
rusă și depozitarul central de titluri de
valoare din Rusia. Este cel mai mare
depozitar de titluri de valoare din Rusia
prin valoarea de piaţă a capitalurilor
proprii și a titlurilor de creanţă păstrate în
custodie și singurul care are acces la
sistemul financiar internaţional.
Este recunoscută ca instituţie financiară rusă
de importanţă sistemică de către guvern și
Banca Centrală a Rusiei. Joacă un rol
esenţial în funcţionarea sistemului financiar
al Rusiei și în conectarea acestuia la
sistemul financiar internaţional, permiţând
astfel în mod direct și indirect guvernului
rus să își desfășoare activităţile, politicile și
resursele.

Cod de identificare
fiscală: 7702165310/
770101001
Locul principal de
desfășurare a acti
vităţii: Federaţia
Rusă

Entităţi asociate:
acţionar majoritar/
societate-mamă cu
99,997 % (necotată
în mod individual):
Societatea publică pe
acţiuni «Moscow
Exchange
MICEX-RTS»
(Bursa de la
Moscova sau
MOEX) Adresa
sediului social: 13,
Bolshoy Kislovsky
per, 125009
Moscova, Federaţia
Rusă
Cod de identificare
fiscală: 7702077840
Numărul principal de
înscriere în registrele
statului:
1027739387411

Este deţinută aproape în totalitate de Bursa
de la Moscova, care are misiunea de a
furniza un acces exhaustiv la pieţele
financiare ruse. La rândul său, Bursa de la
Moscova, prin rolul pe care îl are și prin
acţionarii săi, se află în mare parte sub
controlul guvernului rus. Prin urmare, NSD
este o entitate sau un organism care sprijină,
material sau financiar, guvernul Federaţiei
Ruse, care este responsabil de anexarea
Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.

3.6.2022
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▼M63

102.

AVLITA Stevedoring
Company

Adresă: Prymorska
Street 2h,
Sevastopol, Crimeea,
Ucraina

AVLITA Stevedoring Company furnizează 21.7.2022
servicii legate de încărcarea cerealelor pe
nave în portul Sevastopol din Crimeea,
care a fost anexat ilegal de Rusia.
Numeroase relatări atestă faptul că
societatea a fost implicată în încărcarea pe
nave a unor cereale care au fost furate de la
fermieri și de la statul ucrainean pe teri
toriile ucrainene sub ocupaţie rusă sau
cumpărate sub constrângere de la fermieri
ucraineni. Prin urmare, AVLITA este
răspunzătoare pentru sprijinirea și punerea
în aplicare a unor acţiuni sau politici care
subminează sau ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.

103.

Nightwolves MC

Adresă: Nizhniye
Mnevniki, 110, Bike
Centre, Moscova,
Federaţia Rusă

Nightwolves MC este un club naţionalist de 21.7.2022
motociclism înfiinţat la Moscova în 1989,
cu aproximativ 45 de filiale în întreaga
lume, inclusiv filiale în multe state
membre ale Uniunii Europene. Nightwolves
MC a fost implicat activ în agresiunea
militară rusă împotriva Ucrainei prin spri
jinirea publică a anexării Crimeei din 2014
și a războiului împotriva Ucrainei din 2022,
prin răspândirea activă a propagandei anti
ucrainene și proruse și prin sprijinirea de
grupuri proruse din Ucraina – sau prin parti
ciparea la lupte alături de acestea – în urma
anexării Crimeei și a războiului condus de
Rusia împotriva Ucrainei în 2022. Grupul
este un susţinător-cheie al guvernului rus,
sprijinind activ propaganda de stat rusească
în Rusia, precum și în Europa și în Balcanii
de Vest, negând în mod public dreptul
Ucrainei la statalitate și solicitând „denazi
ficarea”, precum și „deucrainizarea” ţării și
promovând ideea că Ucraina ar trebui să fie
parte integrantă a Rusiei.

(Моторклуб „Ночные
Волки”)

Tip de entitate:
grupare de motoci
cliști
Locul înregistrării:
Federaţia Rusă
Data înregistrării:
1989

Grupul are de asemenea legături strânse cu
președintele rus Vladimir Putin și cu
guvernul rus și a primit finanţare de stat
din partea Kremlinului între 2013 și 2015.
Prin urmare, Nightwolves este o entitate sau
un organism care acordă sprijin material
pentru acţiuni care subminează integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei. Prin urmare, este o entitate răspun
zătoare de sprijinirea și punerea în aplicare a
unor acţiuni sau politici care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei.
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104.

Date de identificare

The Alexander Gorchakov
Public Diplomacy Fund
(Fondul pentru Diplomaţie
Publică Alexander
Gorchakov)

Adresă: 10/1 Yako
voapostolsky
pereulok, Moscova
105064, Federaţia
Rusă

(Фонд общественной
дипломатии Александра
Горчакова)

Tip de entitate:
organizaţie neguver
namentală
Locul înregistrării:
Moscova
Data înregistrării:
februarie 2010
Număr de înre
gistrare:
1107799026752

Motive

Data
includerii
pe listă

Fondul
pentru
Diplomaţie
Publică 21.7.2022
Alexander Gorchakov a fost înfiinţat în
2010 de către președintele rus Dmitri
Medvedev. Fondatorul fondului a fost
Ministerul Afacerilor Externe din Rusia, iar
ministrul afacerilor externe este șeful Consi
liului de administraţie. Ministerul finanţează
activitatea Fondului Gorchakov, care, la
rândul său, acordă finanţare grupurilor de
reflecţie și ONG-urilor organizate de
guvern.
Fondul Gorchakov este conceput pentru a îi
sprijini pe compatrioţii ruși din spaţiul
postsovietic, în concordanţă cu obiectivele
ideologice ale Kremlinului. Proiectele orga
nizate de Fondul Gorchakov au reprezentat
elemente importante ale discursului de
politică externă al Rusiei. În 2015,
guvernul ucrainean a închis biroul din
Kiev al Fondului pentru Diplomaţie
Publică Alexander Gorchakov din cauza
propagandei antistatale.
Prin urmare, Fondul pentru Diplomaţie
Publică
Alexander
Gorchakov
este
răspunzător de sprijinirea activă a
Guvernului Federaţiei Ruse și de obţinerea
de avantaje din partea acestui guvern, care
este răspunzător de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.

105.

The Federal Agency for
the Commonwealth of
Independent States
Affairs, Compatriots
Living Abroad, and Inter
national Humanitarian
Cooperation (Agenţia
Federală pentru Afacerile
privind Comunitatea
Statelor Independente,
Compatrioţii din Stră
inătate și Cooperarea
Umanitară Internaţională)
(Rossotrudnichestvo)

Adresa sediului:
Federaţia Rusă,
119019, Moscova,
Vozdvizhenka Str.
18/9

(Федеральное агентство
по делам Содружества
Независимых
Государств, соотечеств
енников, проживающих
за рубежом, и по
международному
гуманитарному
сотрудничеству
(Россотрудничество)

Tip de entitate:
agenţie guverna
mentală federală a
Rusiei

Tel. +7 (495) 69012-45
E-mail:
rossotr@rs.gov.ru
Site web: https://rs.
gov.ru

Locul înregistrării:
Federaţia Rusă,
119019, Moscova,
Vozdvizhenka Str.
18/9
Data înregistrării:
6.9.2008

Agenţia Federală pentru Afacerile privind 21.7.2022
Comunitatea Statelor Independente, Compa
trioţii din Străinătate și Cooperarea
Umanitară
Internaţională
(Rossotrudni
chestvo) este un organism executiv federal
responsabil de prestarea de servicii de stat și
de gestionarea proprietăţilor statului în
vederea sprijinirii și a dezvoltării relaţiilor
internaţionale dintre Federaţia Rusă, statele
membre ale Comunităţii Statelor Inde
pendente și alte ţări străine.
Este principala agenţie de stat care
proiectează puterea discretă și influenţa
hibridă ale Kremlinului, inclusiv prin
promovarea
așa-numitului
concept
„Russkiy Mir”. Acţionează de mulţi ani ca
o organizaţie-umbrelă pentru o reţea de
compatrioţi și agenţi de influenţă ruși și
finanţează diverse proiecte de diplomaţie
publică și de propagandă, consolidând acti
vităţile actorilor proruși și diseminând
discursurile Kremlinului, inclusiv revizio
nismul istoric.
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Rossotrudnichestvo organizează în mod
activ evenimente internaţionale menite să
consolideze o percepţie publică mai largă a
teritoriilor ucrainene ocupate ca fiind rusești.
Șeful și adjunctul șefului agenţiei Rosso
trudnichestvo și-au manifestat în mod clar
sprijinul faţă de războiul de agresiune al
Rusiei împotriva Ucrainei.
Prin urmare, agenţia este răspunzătoare de
sprijinirea sau punerea în aplicare a unor
acţiuni sau politici care subminează inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, precum și stabilitatea și
securitatea Ucrainei. În plus, este răspun
zătoare de acordarea de sprijin material și
financiar Guvernului Federaţiei Ruse și de
obţinerea de avantaje din partea acestui
guvern, care este răspunzător de anexarea
Crimeei și de destabilizarea Ucrainei.

106.

Russkiy Mir Foundation
(Fundaţia Russkiy Mir)
(Фонд „Русский мир”)

Adresă: 119285
Mosfilmovskaya Str.
40A, Moscova,
Federaţia Rusă
Tel. +7 (495) 9815680
E-mail:
info@russkiymir.ru
Site web: https://
russkiymir.ru
Tip de entitate:
agenţie guverna
mentală federală a
Rusiei
Data înregistrării:
31.8.2007

Fundaţia Russkiy Mir a fost creată și 21.7.2022
finanţată de Guvernul Federaţiei Ruse. A
fost utilizată de Federaţia Rusă pentru
promovarea intereselor acesteia din urmă în
ţările postsovietice.
Mandatul său oficial este de a promova
limba și cultura rusă în întreaga lume, însă
fundaţia a fost utilizată de către Kremlin ca
un important instrument de influenţă care
promovează puternic o agendă axată pe
Rusia în statele post-URSS, respingând legi
timitatea Ucrainei ca naţiune suverană și
susţinând unificarea acesteia cu Rusia.
Fundaţia Russkiy Mir a difuzat propaganda
pro-Kremlin și antiucraineană și a justificat
agresiunea militară neprovocată și nejusti
ficată a Rusiei împotriva Ucrainei. În comu
nicările sale oficiale, a sprijinit anexarea
ilegală a Crimeei și a Sevastopolului și recu
noașterea de către Federaţia Rusă a așanumitelor „republici populare” din regiunea
Donbas.
Prin urmare, este răspunzătoare de spri
jinirea acţiunilor care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei. De
asemenea, a obţinut avantaje din partea
Guvernului Federaţiei Ruse, care este
răspunzător de anexarea Crimeei și de desta
bilizarea Ucrainei.
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107.

JSC Research and
Production Association
„Kvant” (Asociaţia de
Cercetare și Producţie
„Kvant” S.A.)
(Акционерное общество
Научно-производс
твенное объединение
„Квант”)

Date de identificare

Adresă: Bolshaya
Sankt-Peterburgskaya
Str. 73,
173000 Veliky
Novgorod, Federaţia
Rusă
Tel. (8162) 681303
E-mail:
ok@kvant-vn.ru

Motive

Data
includerii
pe listă

„Kvant” JSC este o societate rusească care 21.7.2022
își desfășoară activitatea în sectorul militar
și care produce sisteme de război electronic
pentru Forţele Armate Ruse.
A coproiectat și coprodus sistemul de război
electronic Krasucha-4 și a fabricat echipa
mentele pentru sistemul de război electronic
Rtut-BM. Sistemele de război electronic
Krasucha-4 și Rtut-BM au fost utilizate de
Forţele Armate ale Federaţiei Ruse în timpul
războiului de agresiune al Rusiei împotriva
Ucrainei.
Prin urmare, este răspunzătoare de acordarea
de sprijin material pentru acţiuni care au
subminat sau au ameninţat integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei. De asemenea, a acordat sprijin
material Guvernului Federaţiei Ruse și a
obţinut avantaje din partea acestui guvern,
care este responsabil de anexarea Crimeei
și de destabilizarea Ucrainei.

108.

Sberbank
(Сбербанк)

Adresă: 19 Vavilova
St., 117997
Moscova, Federaţia
Rusă
Tip de entitate:
societate publică pe
acţiuni
Locul înregistrării:
19 Vavilova St.,
117997 Moscova,
Federaţia Rusă
Data înregistrării:
22.3.1991
Număr de înre
gistrare:
1027700132195

Sberbank este o instituţie financiară 21.7.2022
importantă din Rusia. Banca Centrală a
Rusiei este acţionarul majoritar al
Sberbank. Directorul general al băncii a
fost ministrul economiei și comerţului din
Rusia sub președintele Putin în perioada
2000-2007, iar președintele Consiliului de
supraveghere al băncii este ministrul rus al
finanţelor. În plus, fiind cea mai mare bancă
din Rusia (reprezentând aproximativ un sfert
din totalul activelor bancare rusești și o
treime din capitalul bancar), deţinută în
mare parte de guvernul rus, Sberbank
generează venituri ridicate pentru guvernul
rus. Prin urmare, Sberbank este o entitate
sau un organism care acordă sprijin
financiar Guvernului Federaţiei Ruse și
obţine avantaje din partea acestui guvern,
care este răspunzător de anexarea Crimeei
și de destabilizarea Ucrainei, precum și o
persoană juridică, o entitate sau un
organism implicat în sectoare economice
care furnizează o sursă substanţială de
venituri Guvernului Federaţiei Ruse, care
este răspunzător de anexarea Crimeei și de
destabilizarea Ucrainei.
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109.

FORSS Group of
Companies (Grupul de
Societăţi FORSS)
(Группа компаний
ФОРСС)

Date de identificare

Adresă: Magnito
gorskaya street 51,
lit. E, 195027, St.
Petersburg, Federaţia
Rusă
Tel. (+7812) 605-0078
Site web: http://
www.forss.ru/eng
E-mail: info@
forss-marine.ru

110.

All-Russia „Young Army”
Military Patriotic Social
Movement (Asociaţia
Panrusă privind Mișcarea
Patriotică Militaro-Socială
de la nivel Naţional din
Întreaga Rusie „Tânăra
Armată”)

Adresă: 1st Krasno
kursantskiy passage,
1/4, Building 1,
Moscova, Federaţia
Rusă, 111033

(Всероссийское военнопатриотическое обще
ственное движение
„Юнармия”)

Site web: https://
yunarmy.ru/

alias Yunarmiya
(Юнармия)

Tel. +7 (495) 10675-75

E-mail:
info@yunarmy.ru

Motive

Data
includerii
pe listă

FORSS este o societate rusească care 21.7.2022
prestează servicii de inginerie pentru
industria construcţiilor navale. Îndeplinește
ordinele emise de Guvernul Federaţiei Ruse.
A participat la dezvoltarea proiectului Flotei
Mării Negre „Vasily Bykov”. Proiectul
„22 160” implică construcţia de nave de
patrulare pe șantierul naval Zelenodolsk,
care au fost utilizate de Forţele Navale
Ruse în timpul războiului de agresiune al
Rusiei împotriva Ucrainei.
Prin urmare, este răspunzătoare de acordarea
de sprijin material pentru acţiuni care au
subminat sau au ameninţat integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei. De asemenea, a acordat sprijin
material Guvernului Federaţiei Ruse și a
obţinut avantaje din partea acestui guvern,
care este responsabil de anexarea Crimeei
și de destabilizarea Ucrainei.

Mișcarea Panrusă Patriotică Militaro-Socială 21.7.2022
de la nivel „Tânăra Armată” (Yunarmiya)
este o organizaţie paramilitară rusă.
Yunarmiya și membrii săi au sprijinit
războiul de agresiune al Rusiei împotriva
Ucrainei și au răspândit propaganda rusă
privind războiul. Yunarmiya a folosit
simbolul militar „Z”, care a fost utilizat de
propaganda rusă pentru a promova
invadarea Ucrainei de către Rusia.
Cu sprijinul Ministerelor Apărării și
Educaţiei din Federaţia Rusă, Yunarmiya a
organizat o campanie în cursul căreia elevii
au fost invitaţi să scrie scrisori soldaţilor
ruși care au participat la invadarea
Ucrainei de către Rusia. În plus, a colectat
cadouri pentru trupele care au luptat în
război. De asemenea, a organizat tabere de
vară pentru copii pe teritoriul peninsulei
Crimeea, anexată ilegal.
Prin urmare, este răspunzătoare de spri
jinirea și punerea în aplicare a unor acţiuni
sau politici care subminează integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea
Ucrainei.
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▼M65
111.

Al-Sayyad Company for
Guarding and Protection
Services Ltd (denumită și
„ISIS Hunters”) – ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

Data creării: 2017

JSC Goznak

Adresă: 17 Mytnaya
Street, Moscova,
Federaţia Rusă

Sediu: Al Suqay
labiya (regiunea
Hama)

„Al-Sayyad Company for Guarding and 21.7.2022
Protection Services Ltd” este o companie
de securitate privată siriană înfiinţată în
2017 și supravegheată de Grupul Wagner
în Siria, care își desfășoară activitatea în
domeniul protecţiei intereselor rusești
(fosfaţi, gaze și securizarea siturilor
petroliere). Compania, care operează sub
numele de „ISIS Hunters”, este activă în
domeniul recrutării de mercenari sirieni
pentru Libia și Ucraina. Prin urmare,
compania este responsabilă de acţiuni sau
politici care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei, sau stabilitatea ori secu
ritatea Ucrainei, sprijină sau pune în aplicare
astfel de acţiuni sau politici.

▼M70
112.

(rusă: АО „Гознак”)

Tip de entitate:
societate pe acţiuni
Locul înregistrării:
Federaţia Rusă
Număr de înre
gistrare:
TIN 7813252159
Locul principal de
desfășurare a acti
vităţii: Moscova,
Federaţia Rusă
Alte entităţi asociate:
Guvernul Federaţiei
Ruse
113.

OJSC V.A. Degtyarev
Plant (Uzina OJSC V.A.
Degtyarev)
(rusă: ОАО „Завод имени
В.А. Дегтярева”)
alias Degtyarev Plant
(Uzina Degtyarev)
(rusă: „Завод имени
Дегтярева”)
alias ZiD
(rusă: „ЗиД”)

Adresă: 4 Truda st.,
Kovrov 601900
regiunea Vladimir,
Federaţia Rusă
Tel. +8 (49232) 912-09
Site web: www.zid.
ru
E-mail: zid@zid.ru
Persoane fizice
asociate: Aleksander
Vladimirovich
Tmenov

Societate pe acţiuni deţinută de statul rus, 6.10.2022
responsabilă cu fabricarea de produse de
securitate, cum ar fi bancnote, monede,
ștampile, cărţi de identitate, documente
securizate, ordine de stat și medalii. Ca
atare, JSC Goznak este responsabilă cu
imprimarea tuturor pașapoartelor ruse,
inclusiv a pașapoartelor distribuite în
regiunile ocupate din Ucraina, printre care
Donbas, precum și a documentelor militare
pentru sectorul apărării din Rusia. Distri
buirea de pașapoarte joacă un rol important
în încercarea Rusiei de a „rusifica” și a
destabiliza Ucraina.
Prin urmare, JSC Goznak este răspunzătoare
pentru acordarea de sprijin material sau
financiar pentru acţiuni care subminează
sau ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.

Societate din domeniul apărării care 6.10.2022
furnizează arme forţelor armate ruse.
Aceasta a fabricat rachete Igla MANPADS,
9M119M „Refleks” și 9M120 „Ataka” și
lansatoare de rachete 3UBK20, care au
fost folosite de forţele armate ruse în
timpul războiului de agresiune al Rusiei
împotriva Ucrainei.
Prin urmare, Uzina Degtyarev este răspun
zătoare pentru acordarea de sprijin material
sau financiar pentru acţiuni care au subminat
sau au ameninţat integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.
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114.

MKB „Fakel” denumită
după P.D. Grushin
(rusă: МКБ „Факел”
имени академика П. Д.
Грушина)

Date de identificare

Motive

Data
includerii
pe listă

Adresă: Khimki,
Akademika Grushina
33, 141401 regiunea
Moscova, Federaţia
Rusă

Societate rusă din domeniul apărării care a 6.10.2022
proiectat sistemele de rachete S-300, S-400
și TOR, care au fost folosite de forţele
armate ruse în timpul războiului de
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Tel. 8 (495) 572-0133

Prin urmare, MKB Fakel este răspunzătoare
pentru acordarea de sprijin material sau
financiar pentru acţiuni care au subminat
sau au ameninţat integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.

Site web: https://
www.mkbfakel.ru
E-mail:
info@npofakel.ru
Entităţi asociate:
Concernul JSC VKO
„Almaz-Antey”

115.

JSC Irkut Corporation
(rusă: Корпорация
„ИРКУТ”)

Adresă: Lenin
gradskiy Prospect 68,
Moscova, 125315,
Federaţia Rusă
Tel. +7 (495) 77721-01
Site web: www.irkut.
com
E-mail:
office@irkut.com

Întreprindere rusă producătoare de aeronave, 6.10.2022
care furnizează aeronave de luptă forţelor
armate ruse.
Aceasta a fabricat aeronave de luptă super
manevrabile Su-30SM, care au fost folosite
de forţele armate ruse în timpul războiului
de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Prin urmare, Irkut Corp este răspunzătoare
pentru acordarea de sprijin material sau
financiar pentru acţiuni care au subminat
sau au ameninţat integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.

Persoane fizice
asociate: Alexander
Veprev, directorul
general adjunct al
Corporaţiei PJSC
„Irkut”, și Yuri
Slyusar, președintele
PJSC „UAC”

116.

MMZ Avangard
(rusă: АО „ММЗ
«АВАНГАРД»”)

Adresă: Klary
Tsetkin street 33,
125130, Moscova,
Federaţia Rusă
Tel. +7 (495) 63999-90
Site web: https://
mmzavangard.ru/
E-mail:
avangardmos@
mmza.ru
Entităţi asociate:
Concernul JSC VKO
„Almaz-Antey”

Contractant rus din domeniul apărării care 6.10.2022
furnizează arme forţelor armate ruse.
Acesta a fabricat rachete pentru sistemele de
rachete S-300 și S-400, care au fost folosite
de forţele armate ruse în timpul războiului
de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Prin urmare, MMZ Avangard este
răspunzător pentru acordarea de sprijin
material sau financiar pentru acţiuni care
au subminat sau au ameninţat integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.
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117.

Nume

Date de identificare

JSC A.N. Ganichev
Scientific and Production
Association „SPLAV”
(Asociaţia Știinţifică și de
Producţie JSC A.N.
Ganichev „SPLAV”)

Adresă: Shche
glovskaya zaseka Str.
33, Tula, 300004
Federaţia Rusă

(rusă: АО „Научно-прои
зводственное объед
инение «СПЛАВ» имени
А. Н. Ганичева”)

Site web: www.
splav.org, www.
splavtula.ru,
сплав.рф

alias JSC NPO „Splav”
(rusă: АО НПО „Сплав”)

E-mail:
mail@splavtula.ru

Tel. +7 (4872) 4644-09

Persoane fizice
asociate: Aleksander
Vladimirovich
Smirnov

Motive

Data
includerii
pe listă

Întreprindere rusă producătoare de arme, 6.10.2022
care furnizează arme forţelor armate ruse.
Aceasta a produs lansatoare de rachete
multiple BM-27 Uragan și BM-30 Smerch,
care au fost folosite de forţele armate ruse în
timpul războiului de agresiune al Rusiei
împotriva Ucrainei. Forţele armate ruse au
folosit lansatoare de rachete multiple
BM-27 Uragan și BM-30 Smerch în
atacuri cu muniţii cu dispersie împotriva
unor ţinte civile din Ucraina, care au
provocat numeroase victime.
Prin urmare, NPO Splav este răspunzătoare
pentru acordarea de sprijin material sau
financiar pentru acţiuni care au subminat
sau au ameninţat integritatea teritorială,
suveranitatea și independenţa Ucrainei.

Sergey Yurevich
Alekseev
Boris Andreevich
Belobragin
Sergey Anatolevich
Guliy
Vladimir Niko
laevich Kondaurov
Denis Nikolaevich
Kochetkov
Maksim Grigorevich
Rapota
Oleg Veniaminovich
Stolyarov
Viktor Ivanovich
Tregubov
Olga Olegovna
Yakunina
Entităţi asociate:
Concernul industrial
și de cercetare JSC
„Machine Engi
neering Techno
logies” - JSC RIC
TECMASH

118.

Central Election
Commission (CEC)
[Comisia electorală
centrală (CEC)]

Adresă: 109012,
Bol'shoy Cherkassky
Pereulok, Building 9,
Moscova, Federaţia
Rusă.
Tip de entitate:
Organism de stat al
Federaţiei Ruse
Locul înregistrării:
Moscova, Federaţia
Rusă
Data înregistrării:
12.6.2002 prin Legea
federală nr. 67-FZ
Alte entităţi asociate:
Guvernul Federaţiei
Rusie

Comisia electorală centrală (CEC) a Fede 6.10.2022
raţiei Ruse este un organism de stat rus
responsabil cu organizarea alegerilor și a
referendumurilor pentru Federaţia Rusă. Ca
atare, CEC este responsabilă de organizarea
referendumurilor ilegale în regiunile ocupate
din Ucraina și, prin urmare, este răspun
zătoare pentru acţiuni și politici care
subminează și ameninţă integritatea teri
torială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei, acţiuni sau politici pe care le
sprijină sau le pune în aplicare.
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▼M71
119.

Shahed Aviation
Industries alias: Centrul
de cercetare al Shahed
Aviation Industries
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺷﺎﻫﺪ

Shahed Aviation Industries este o societate 20.10.2022
din Iran care are legături cu Forţele Aeros
paţiale ale Corpului Gardienilor Revoluţiei
Islamice, fiind responsabilă de proiectarea
și dezvoltarea seriei Shahed de vehicule
aeriene fără pilot (UAV) iraniene. Dronele
din seria Shahed au fost furnizate Federaţiei
Ruse și sunt utilizate în războiul de
agresiune împotriva Ucrainei. Prin urmare,
Shahed Aviation Industries este răspun
zătoare de sprijinirea materială a unor
acţiuni care subminează sau ameninţă inte
gritatea teritorială, suveranitatea și inde
pendenţa Ucrainei.

▼M72
120.

Islamic Revolutionary
Guard Corps Aerospace
Force (Forţele Aeros
paţiale ale Corpului
Gardienilor Revoluţiei
Islamice)
(IRGC ASF)
ﻧﯿﺮﻭﻯ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎﻯ ﯾﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﯿﺎﺭﺍﻥ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳﻼﻣﯽ
(alias IRGC Air Force)

121.

Qods Aviation Industries
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻗﺪﺱ
(alias Qods Aeronautics
Industries)

Forţele
Aerospaţiale
ale
Corpului 14.11.2022
Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC
ASF) sunt responsabile de dezvoltarea
programului iranian privind vehiculele
aeriene fără pilot (UAV), inclusiv
Shahed-136 și Mohajer-6, care sunt
utilizate de Federaţia Rusă în războiul de
agresiune împotriva Ucrainei. În calitate de
operator principal al flotei iraniene de
vehicule aeriene fără pilot, IRGC ASF au
un rol important în furnizarea de drone
aliaţilor internaţionali ai Iranului, inclusiv
Federaţiei Ruse. Prin urmare, IRGC ASF
sunt răspunzătoare de acordarea de sprijin
material pentru acţiuni care subminează sau
ameninţă integritatea teritorială, suvera
nitatea și independenţa Ucrainei.
Qods Aviation Industries este o între 14.11.2022
prindere iraniană care proiectează și
produce vehicule aeriene fără pilot (UAV).
Este o filială a Iran Aviation Industries
Organisation (IAIO), o întreprindere
deţinută de stat și subordonată Ministerului
Apărării și Suportului Logistic pentru
Forţele Armate din Iran (MODAFL). Qods
Aviation
Industries
produce
drone
Mohajer-6, care au fost furnizate Federaţiei
Ruse și utilizate în războiul de agresiune
împotriva Ucrainei. Prin urmare, Qods
Aviation Industries este răspunzătoare de
acordarea de sprijin material pentru acţiuni
care subminează sau ameninţă integritatea
teritorială, suveranitatea și independenţa
Ucrainei.
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Site-urile internet care conţin informaţii privind autorităţile competente,
precum și adresa pentru notificarea Comisiei Europene

▼M58
BELGIA
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CEHIA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANEMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/
embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDA
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPANIA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/
SancionesInternacionales.aspx
FRANŢA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAŢIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_
europea/misure_deroghe/
CIPRU
https://mfa.gov.cy/themes/
LETONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
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LUXEMBURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/
organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
UNGARIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/
ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
ŢĂRILE DE JOS
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/
eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTUGALIA
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
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
https://um.fi/pakotteet
SUEDIA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Adresa pentru notificările către Comisia Europeană:
Comisia Europeană
Direcţia Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Pieţelor
de Capital (DG FISMA)
Rue de Spa 2
B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

